
Ozsváth  Lajos  

KIRÁLYHÁZA 
korok  váltóin  





OZSVÁTH  LAJOS  

Királyháza 
korok  váltóin  



Kárpátaljai Magyar Könyvek 

56 
Sorozatszerkesztők:  Dupka  György, Fejes János, 

Réthyné  Bulecza  Rozália, Tirkánics  Gabriella  

A kiadvány  megjelenését  a  Magyar  Köztársaság  
Művelődési  és Közoktatási  Minisztériuma  támogatta  

Borító: Jankovics  Mária  

©  Ozsváth  Lajos,  1995  

Megjelent  az Intermix  Kiadó  gondozásában  
Felelős  kiadó: Dupka  György  

Felelős  szerkesztő:  Réthyné  Bulecza  Rozália  
ISBN  963 8352  15 9 

ISSN  1022-0283  

Szedte  és tördelte  az ungvári  Colonel Kft. 
Felelős vezető: Negre  Viktor  

Olvasószerkesztő:  Bertics  Katalin  

Patent  Nyomda  és Kiadóvállalat,  Ungvár,  1995  
Felelős vezető: Sesztakov Alekszej  

Rend  sz.:  1048  

Forgalomba kerül  megállapodás  szerinti  áron  



Ozsváth  Lajos  

KIRÁLYHÁZA 
korok  váltóin  

(Emlékfoszlányok  a legrégibb  időktől  1945-ig)  

INTERMIX  KIADÓ  
UNGVÁR—BUDAPEST 

1995 



MB 156.224 



Első rész 

(Gyökerek,  hajszálerek  * * * Nyalábvár  * * * Az  első  
írásos  emlék  * * * A  Perényiek  * * *  Rákóczi  

seregében  * * * A  címer)  

Kárpátalja  egyik  irodalomkutatója  azt  írja  szülőfa-
lumról, Királyházáról, hogy „egyike a legjelentősebb iro-
dalmi  emlékhelyeknek,  mert  »bölcsőhelye« volt  ez  a  vi-
dék  a  XVI.  század  elején  született  tisztán  magyar  
nyelvű  irodalomnak."  

Hogy idáig eljussunk, messziről  kell  kezdenünk.  
A mai Királyháza helyén már  a korai paleolit  korban  

volt ősemberi település.  Ez  a mintegy 500000 évvel  eze-
lőtt már  létezett település  nemcsak  Kárpátaljának,  ha-
nem Közép- és Kelet-Európának  a legrégibb települése. 
A község területén  különböző leleteket találtak  a  fiata-
labb kőkorszak  és bronzkorszak  idejéből,  kőből  készült  
munkaeszközöket,  sőt pénzérméket  a későbbi  korokból,  
főleg  a  római  korból.  Itt  találták  meg  egyebek  között  
Commodus  császár  (uralkodott  180—192  között)  ezüst  
dénárját. 

A halomsíros temetkezés  az i. е. XIV. században  buk-
kant  fel  Királyháza  környékén  is jellegzetes  bronztár-
gyak  kíséretében.  Ezeket  a tárgyakat  és  a  korábbi,  kő-
ből  készült  munkaeszközöket  is  a  munkácsi  
Lehoczky-múzeumban  helyezték  el.  

A  Tisza  Királyháza  területére  a  „Huszti  kaput"  el-
hagyva  lép  ki.  Ez  a kapu  1—2 km  széles,  majd  Király-
házánál  3 km. Ott évenként több medret váj ki magának 
(még ma  is), illetve változtatja főmedrét. Teheti,  hiszen  
ott már  kilép az  alluviális  síkságra,  a Nagy Magyar  Al-
földre. 



A  királyházi  öböl  morfológiájának  tanul-
mányozásával  rájöttek, hogy a Dél felé vonuló  rakasz— 
királyházi  völgyszakasz  a  korai  levantikum  idejéből  
származhat,  kijelölve  a Tisza  völgyének  helyét.  

Maga  a  község  a  Tisza  bal  partján  fekszik  a  keleti  
hosszúság  23°  6'  9" és  az  északi  szélesség  48°  7'  5" kö-
zött.  Tengerszint  feletti  magassága  146  m,  a  várhegy  
(Nyalábvár)  magassága  52  m,  hosszúsága  600  m,  szé-
lessége  100—250  m.  

A várdomb (várhegy) valóságos geológiai  csoda,  való-
színűleg  vulkanikus  eredetű,  hiszen  a  környéken  több  
kilométerre  találhatók  csak  hegyek.  Keleten  az  Avas  
vonulata,  legmagasabb  pontja  a  615  méter  magas  Ko-
bola-hegy.  Északon  a  Szárhegy  a maga  393  méterével.  
Nyugaton,  ill. É-Nyugaton  a Kopányi dombok  (mögötte  
a  Hark  hegység).  A Kopányi  dombokról  gyönyörű  kilá-
tás  nyílik  a Tiszára  és  a királyházi várromokra.  Ferenc  
József  császár  is  látta  ezt  erre  utaztában  1852-ben.  
Azóta  is  „császári  kilátónak"  hívják  ezt  az  útkanyaru-
latot.  A Kopányi  dombok és  a D-Nyugaton  fekvő Feke-
tehegy  (568  m)  a Tisza jobb partján van.  A  házunkból,  
ill. udvarunkból mind  a Kobola, mind  a Feketehegy  lát-
ható volt. Ha  a Feketehegy „pipált",  a következő napok-
ban  jó  idő volt  várható.  Balázs  Gyuri  osztálytársam  a  
nagyszőlősi  polgári  iskola  I. osztályában  vizsgadalként  
ezt  énekelte:  „Csorna  Hora ne kuritszja, moja  zsona  ne  
zsuriszja. Naj szja zsurity Bukovina, prijde na nyu tver-
da  zima."  (A Feketehegy  nem  pipál,  feleségem  ne  szo-
morkodj. Szomorkodjon Bukovina, kemény tél jön majd 
arra.) 

Királyházáról,  mint  településről  évszázadokig  alig  
esik említés. Csupán  a várdombon  épült  Nyalábvár ját-
szott némi szerepet történelmünkben már a XIV. század 
óta.  Korábban  az ott  levő épületek  csak  arra  voltak  al-
kalmasak,  hogy  meghúzódhassanak  bennük  Nyaláb  



rablóvezér  és  társai  zsákmányukkal,  foglyaikkal.  En-
nek. a valóságos rablófészeknek  két  „várnagya"  ismere-
tes:  Dacsó  László  és  Fancsikay  Mojzes,  akik  fegyveres  
szolgáikkal  büntetlenül  garázdálkodtak  a  környéken.  

Az Árpád-házi királyok közül V. István igen szeretett  
a  Királyháza  körüli  őserdőidben  vadászgatni  bölényre,  
medvére és vaddisznóra, és gyakran terhelte  kíséretével  
együtt  a lakosságot.  Kárpótlásként  néhány  kiváltságot  
adott  nekik.  Az egyik  az volt, hogy önállóan  választhat-
tak  maguknak  plébánost.  

Királyházát  csak  1264-ben  említi  IV.  Orbán  pápa  
egyik  levelében  — Queraliaza  néven  — és  inti  Istvánt  
(IV.  Béla  és  Maria  Laszkarisz  nikaiai  hercegnő'  fiát),  
hogy  a  várat  adja  vissza  anyjának,  mert  annak  eló'tte  
is  a királynék  birtoka  volt.  

Oklevélben  eló'ször  1272-ben  emlegetik:  Felzaz  apud  
domum regalem (Felszász  a király háza alatt), vagy Fel-
zaz  apud  domum.  Kiváltsága  az  volt,  hogy  a  király  a  
felszászi jövevényeit  gazdálkodásra,  vagy  lovaik  és  in-
góságaik  átengedésére  nem  szoríthatja.  Nostrum  in  
Vgocha  (Felszász  a  királyunk  háza  alatt  Ugocsában).  
Ez  arra  utal,  hogy  a  Nyalábvár  körüli  helység  lakosai  
hospesjk  (telepesek)  voltak.  Van  is  arra  bizonyíték,  
hogy flandriaiak  voltak,  só't  olyan  feltevés is van,  hogy  
ezek  a flandriaiak azoknak  a magyaroknak voltak  a le-
származottai,  akik  a 955. évi ausburgi (Lech-mezei) ve-
reség után  Flandriában  kötöttek  ki. (Ezt cáfolja a  Mün-
chenben  nemrégen  elhunyt  Dr.  Dr.  h.  с.  Thomas  von  
Bogyay történész  úr,  aki  a fentieket „romantikus  vágy-
álom"-nak  nevezi.)  

A vár  évtizedekig  épülhetett  és lett  olyan  eró's,  hogy 
érdemes volt  a  birtoklásra.  IV. László uralkodása  alatt  
épült  fel,  a  búzakéve  alakjáról  (nyaláb)  kapta  a  nevét,  
de  ez is csak feltevés, mert más  szerzó' szerint  a vár  két  
összefüggő' dombon épült, és egy bezárt négyzet formájú 



volt.  Középen volt egy kis udvar kúttal.  (Érdemes  meg-
említeni  a vár  alakjával kapcsolatosan,  hogy  a  Szovjet-
unió műemlékjegyzéke alapján  a vár alaprajza  egy kör-
te/?/).  Két  bástyáját  is  Nebojszá-nak  hívták,  ami  arra  
inspirált  egyes  történészeket,  hogy  a  vár  megépítését  
fehérhorvát,  illetve rác  (szerb) építőknek tudják  be.  

IV. (Kun) László a várat  a Borsa nembeli Kopasz (ere-
deti neve Jakab, vagy Jákó volt) főlovászmesternek ado-
mányozta  Ugocsa  vármegye  tizedével  együtt.  Kopasz  
1286-ban  elpártolt  IV.  Lászlótól.  1301-ben  Károly  Ró-
bert  pártjára  állott,  miután  1294-ben  III.  Endrét  elis-
merte,  majd  ellene  is  fellázadt.  Károly  Róbert  uralko-
dása alatt  1306-ban  nádor lett  1316-ig. Hadat  gyűjtött  
a  király  ellen, mert  a halicsi  fejedelmet akarta  helyébe  
trónra emelni. A király seregei azonban Debreceni  Dósa  
vezetésével  véres  csatában  megverték.  „Magyar  ma-
gyarnak  vérével  áztatta  ottan  fegyverét."  

Kopasz  a  király  fogságába  került,  aki  őt  1317-ben  
kivégeztette.  Öccse,  Веке  (Bekecs)  még tartotta  magát  
Nyaláb várában,  de őt is legyőzte Debreceni  Dósa, most 
már  erdélyi vajda,  s  szolnoki  főispán. Ez volt  az első és 
utolsó  eset,  hogy Nyalábvárat  nagy  ostrom  után  elfog-
lalták.  Itt  halt  meg  András,  a  Pálóczyak  őse  is.  Веке  
még 1326-ban életben van. A király levele annyit  mond  
róla,  hogy hűtelen  volt,  de  most  hű.  

A vár  a  zűrzavaros  XIII.  és  XIV. században  gyakran  
cserélt gazdát.  IV. László idejében az Ubulfiaké, később 
a  Tamásfiaké,  majd  a  Moldvából  áttelepült  Balk  és  
Drágfiaké,  akik  ezt  Nagy  Lajos királytól  kapták.  

Nagy  Lajos király  1355-ben  több más faluval  együtt  
Királyházának  is  újabb  kiváltságokat  adott.  Erzsébet  
királyné  1357-ben  Olivérnek,  Ugocsa  főispánjának  
meghagyja,  hogy Nagyszász,  Királyháza,  Veréce  és Ar-
dó  nevű  birtokokon  lakó jobbágyait  az  I.  Lajos  király  
által  nekik  adott  szabadságjogaikban  megvédelmezze.  



A Drágfi családbeli  Miklóst Erdély vajdájává nevezte 
ki.  Ez  bennünket  azért  érdekel,  mert  Királyházára  és  
környékére  még  nagyobb  mértékben  folytatódott  az  
oláh és ruszin  lakosok betelepítése.  E telepítéseket  már  
IV. Béla király megkezdte, miután  a tatárjárás úgyszól-
ván teljesen elpusztította  Ugocsát. „Semmi, még egy kis 
bizonyítékunk  sincs  arra,  hogy  Ugocsából  megmaradt  
volna valami  a korábbi időkből  a romokon,  a  temetetlen 
holttesteken  és felperzselt  falvakon  és helységeken  kí-
vül." 

Zsigmond  király  a várat  elvette  a Drágfiaktól,  mivel  
azok  a  birtokjogot  igazoló iratokat  a  király  felhívására  
sem mutatták  fel, és  Perényi  Péter  országbírónak  ado-
mányozta  1405-ben. A vár végleg a Perényieké  maradt,  
bár  évszázados  pört  kellett  folytatniuk érte.  A Perényi-
ek  nemcsak  a  vár  külső  megerősítésével  törődtek,  ha-
nem  a belső díszítéssel  is.  

Frangepán  Katalin, Perényi  Gábor  özvegye itt élt Já-
nos  fiával  együtt.  Perényi  Gábor  II.  Lajos király  zász-
lótartója  volt,  ő is  elesett  a  mohi  csatában.  Akkor  már  
Ugocsa  és  Máramaros  megye  főispánja,  feleségével  
együtt  nagy  irodalompártoló  főúr volt.  

Nádasdy  Tamás,  a  későbbi  nádor,  Budán  megismer-
kedett  Frangepán  Ferenccel,  az  ifjú kalocsai  érsekkel,  
aki  lelkére  kötötte,  hogy  Husztra  utazván,  feltétlenül  
keresse  fel  a  Nyalábvárban  húgát,  Katalint,  aki  ott  él  
kiskorú  fiával  együtt.  

Nádasdy  Tamás  csak  annyit  tudott  Nyalábvárról,  
hogy  az  valahol  a  keleti  országrészen  van  és  hogy  a  
főnemesek  találkozóhelye.  

A várban  járván  meglepődve  állapította  meg,  hogy  
ennek  a megerősített háznak Magyarországon  alig akad 
párja. A tágas  termeket  faragott  márványba  foglalt aj-
tók választották  el egymástól, remekművű  olasz és len-



gyei  bútorok  álltak  a  szobákban,  a  falakon  freskók  és  
táblaképek,  a sarkokban  szobrok.  

— Apósom  évekig  itt  dolgoztatta  ló'csei  Pál  mestert,  
én  meg  Miklóstól,  a  szobrásztól  vásároltam  néhány  fa-
ragott  szobrot —jegyezte  fel Frangepán  Katalin.  

Nádasdy  Tamásra  a  legnagyobb  hatással  a  könyv-
társzoba  volt.  „Apósom  papja  a  krakkói  Paulus  Cros-
nensis Ruthenus,  б segített könyveket gyűjteni. A kiváló 
professzor  neki  ajánlotta  két  kiadványát:  saját  verseit  
(1509)  és Janus  Pannoniusnak  Guarinohoz  írt  Panegy-
ricusát,  amely ennek  a kötetnek  az első,  nyomtatásban  
megjelent darabja  (1512)" — állította  ugyancsak  Fran-
gepán  Katalin.  

Az  asztalon  Erasmus  „Encomium  Moriae,  sive  laus  
stultitiae"  (A  balgaság  dicsérete).  Frangepán  Katalin  
megmutatta  a lovagtermet  is.  

Még  egy  nagyon  fontos  ruszin  nyelvemlékről  kell  
megemlékeznem.  Állítólag  a Perényi-könyvtárban  volt  
a  Királyházi  Evangélium  is,  egy  1401-ben  készült  
könyv,  mely  Sztanyiszlav  Gramatik  nevéhez  fűződik.  
Tudomásom szerint még ma sem ismert  származásának  
helye. 

Frangepán  Katalin  meghívta  János  fia  nevelőjének  
Komjáti  Benedeket,  Erasmus  követőjét.  (Nem  csoda  
hát,  hogy  Nádasdy  Tamás  a  könyvtárszobában  látta  
Erasmus  művét.) Komjáti ott  a várban  fordította  le Pál 
apostolnak  az Újszövetség jeles értelmezőjének  13 leve-
lét  1532-ben.  Ezt  a  fordítást  Frangepán  Katalin  saját  
költségére Krakkóban Vietor Hieronymus nyomdájában 
1533-ban  kinyomatta  „Epistolae Pauli  lingua  hungari-
ca  donatae.  Az  szenth  Paal  leueley  magyar  nyeluen".  
(Az  első,  nyomtatásban  megjelent  magyar  nyelvű  
könyv.) 

Visszatérve  a  krakkói  Paulus  Crosnensis  Ruthenus  
nevű  költőre  érdemes  megjegyezni,  hogy  a  latinul  ver-



selő költő  1509-ben  Bécsben  közzétett  „Ad  divum  La-
dislaum  et  sanctum  Stephanum  carmina"  címlap-fa-
metszetén  Szent  László képmása alatt  a Perényi  címert  
látjuk.  A költemények  fele magyar  vonatkozású.  Peré-
nyi  Gábor  1511-ben  zálogba  vette  II.  Ulászlótól  a  
máramarosi  sókamarát  Huszt várával együtt.  Főkama-
rásmester,  Ugocsa  és Máramaros  főispánja úgy  elbiza-
kodott,  hogy  az  ország  alkotmányát  s  a  nemesi  kivált-
ságokat se respektálta többé, s Werbőczi István  korában  
a  vármegyei  tisztségeket  commentiós  szolgáinak  oszto-
gatta.  Mikor  nyalábi  várnagyát,  Péterfalvi  Nagy  Al-
bertet  (pór  származású  volt)  megtette  alispánnak,  fel-
zúdult  az  össznemesség  — bár  eredmény  nélkül,  mert  
Albert armálist szerzett és még 1520-ban is helyén volt. 

1522-ben  Oroszy Ferenc nemes úr  panaszolja II.  La-
jos királynak, hogy mikor  a kincstárt illető sójövedelem-
mel  Husztról  Ugocsa  vármegyébe  visszautazott  volna,  
Veréce határában  Perényi  Gábor  emberei  — Fancsikay 
Tóbiás,  Oroszy  István,  Csomay Jakab  és  mások  — raj-
taütöttek,  útját  állották,  a  fején  megsebesítették  úgy,  
hogy csak nagynehezen  tudott  megmenekülni.  Kocsiját  
azonban  Perényi  Gábor lefoglaltatta  és  a  só jövedelmé-
ből  160 frt-ot elraboltak  tőle. Tamás  plébános  bepana-
szolja  1551-ben,  hogy Perényi  Gábor  özvegye  (Frange-
pán  Katalin)  fegyveres  szolgáival  elfoglalta  a  szőlősi  
plébániát,  2  évig  bitorolták,  1200 frt  ára  kárt  okoztak  
neki.  Többször  megfordult  a  Nyalábvárban  (szeretett  
ott  pihenni)  Frangepán  Ferenc  kalocsai  érsek,  aki  —  
mint  fentebb  említettem  — Nádasdy  Tamást  Nyaláb-
várba  irányította  és  ő írta  le  a vár  belső pompáját. 

A vár  a  XV. sz.  második  felében  a  Báthoriak  kezére  
jutott  32  000 forintért.  1471-ben  bélteki  Drágfi  Berta-
lan  birtokába  iktatják  be,  de  még  ebben  az  évben  
visszakerül  Perényi  János  kezébe.  Ilosvai  Selymes  Pé-
ter is lakója volt  az irodalompártoló főúr, Perényi  István 



jóvoltából. Itt készült  el 1574-ben  „Az hires neves  Thol-
di Miklósnak jeles cselekedeteiről  és bajnokoskodásáról 
való  história",  amelyet  Perényi  Istvánnak  ajánlott.  A  
költő  a  Toldi-históriára  a  már  említett  gazdag  könyv-
tárban  bukkanhatott.  

Jár t  a Nyalábvárban Balassi Bálint  „a magyar  nyelvű  
líra  elsó' kiemelkedő',  világirodalmi  szintű  képviselője"  
is. Egyik szerelmes versét  Perényi  Zsófiához írta  1589-
ben.  Többször  is  élvezhette  Perényi  István  és  felesége  
vendégszeretetét,  amit  „Zsófi nevére" írt hat  szakaszos  
versében  is  megemlít:  

„Szerelem  istenném  
Vénusnak  ereje  
Most  meg-megkörnyékezett,  
Elmém  nagy  bánatban,  
Szívem  is új  lángban 
Egy  szép  szűz miatt  veszett,  
Kit  elébb  is  láttam,  
De reá  nem  gyúltam,  
Mert  így, mint  most  nem  tetszett."  
Perényi  Istvánnak  nem  volt  fia,  jószágait  a  fiscus,  

mint  urahagyott  vagyont  tüstént  el akarta  foglalni,  de  
mégsem tehette,  mert  a többi Perényi  ágban  bőven volt  
fiú,  és  így  a  Nyalábvár  és  tartozéka  visszaszállt  a  Pe-
rényi-fiúágra.  Egy  1532-ben  kiállított  oklevél  szerint  
Perényi  Gábornak jutott  Nyalábvára  és tartozéka,  úgy  
mint  Királyháza,  Veréce,  Kirva,  Tekeháza,  Szászfalu,  
Ardó,  Gyula  és Terebes  minden vámjaival,  s hozzá  tar-
tozó Alsó-  és  Felső-Gércével.  

Perényi  István  kapta  az Abaúj megyében  levő birto-
kokon kívül  a Nyalábvárhoz tartozó „possessiones  vala-
chales" (oláh településeket),  köztük  Csarnatőt,  Széphe-
gyet,  Tárnát,  Komlóst  stb.  

II. Ulászló király is többször megfordult  Nyalábvárá-
ban,  egy  dekrétumban  elrendelte,  hogy  „27 frt  ára  sót  



elárusítván  a gyulai  egyház,  a Nyaláb várában  levő ká-
polna  és  a vár  alatt  álló  egyház,  végre  a  Szöllős  város-
ban  szent  Erzsébet  tiszteletére  alapított  ispotály  szük-
ségére  és  fenntartására  fordítsák".  Buda,  1516.  
(Szerette  volna, ha  halála  után  a várkápolnában  teme-
tik  el az  ottani  kriptában).  

(Ezt  a kápolnát  a szovjet megszállók  1946-ban,  mint  
„hadifontosságú  célpontot" lerombolták.  1993-ban  köz-
adakozásból  újjáépítették.)  

A  cseh  történetírás  Királyháza  nevét  II.  Ulászlótól  
eredezteti,  kétszázötven  évet  elvéve  Királyháza  szüle-
téséből,  mert  ott járt  a  király  (csehül  — král).  A király 
egyik látogatásánál vele volt az akkor apródsorban  lévő  
Oláh  Miklós,  a  későbbi  esztergomi  érsek,  történetíró.  

Nem tudták  bevenni  a várat  1514-ben  a  parasztfel-
kelők  sem,  köztük  a  Szatmár  megyei  Wetéssy  család  
három  tagja,  Gergely,  Albert  és  Miklós,  valamint  Sas-
vári Vörös Gergely (Körmös hadnagy), akinek tanácsára 
a  parasztok  üszköt  dobtak  a falakra,  s  a külső várkapu 
már  teljesen  lángokban  állott.*  A vár  az  ostromot  na-
gyon megszenvedte.  Perényi Gábornak  12 000 arany fo-
rint  kölcsönt  kellett  felvennie  a várnak  és  nagyszólősi  
házának  helyreállítására.  

Nem csoda, hogy  a várat  nem tudták  bevenni,  hiszen  
egyik-másik  bástyájának vastagsága  elérte  a  2 métert. 
Ma  is  csodálattal  nézem  a  megmaradt  romokat,  ame-
lyekbe  mázsás  kövek vannak  beépítve  és ma  is  állnak.  
Micsoda kötőanyaguk lehetett őseinknek? II.  Ulászlóról  
még  meg  kell  említenem,  hogy  a parasztokat  eltiltotta  
a  vadászattól  és  a madártojás  szedésétől,  bár  a  szűköl-
ködők ezekkel tengették életüket. Aligha  érvényesültek  
ezek  a tiltások  a  szegénységgel  szemben.  

* Az  ostromban  részt  vett  az  Ugocsa  vármegyei  Gyakfalvi  István  
pap és  annak  testvérei,  kereszttel  a  kezükben.  



A  hagyomány  szerint  Mátyás  király  is  kedvelte  a  
Nyalábvárat  és környékét, mert ez a vidék kedvenc soly-
mászó területe  lett.  Előbb  azonban  megzabolázta  a  Pe-
rényieket. 

A Perényiek  közül  Perényi  Imre  részt  vett  II.  Lajos  
koronázásán  1508-ban.  Perényi  Péter  koronaőr  volt.  
Részt  vett  Szapolyai  János,  utolsó  nemzeti  királyunk  
koronázásánál  1526.  november  11-én  Székesfehérvá-
rott.  Perényi  Péter  azonban  átállt  Ferdinándhoz,  mi-
után  a  pozsonyi  országgyűlés  érvénytelenítette  Szapo-
lyai  János  királlyá  koronázását.  A  korona  János  
királynál  maradt,  ekkor  őrizték  egy  ideig  Nyalábvár-
ban.  Később  a  koronát  elkísérte  Kassára.  

János  Zsigmond,  Szapolyai János  fia  1563-ban  Nya-
lábvárat is Erdélyhez követelte, de az a Perényiek  kezén 
maradt. 

A Nyalábvárat  a  betelepült  ruszinok  és  oláhok  szol-
gálták  ki,  a kirvaiak,  a csarnatőiek,  a komlósiak,  a  tar-
naiak  stb.  

Az  elruszinosodás/eloláhosodás  folyamatában  az  is  
szerepet játszott,  hogy  a Perényiek hol katolikusok,  hol  
reformátusok voltak.  Hol az  egyik, hol  a másik  vallású-
akat  üldözték,  mindkét  vallás  tagjai  magyarok  voltak.  

Hogy a királyházi református (kálvinista)  egyház  mi-
kor  alakult,  nem  tudjuk,  de  az  bizonyos,  hogy  a  XVII.  
sz.  közepén  fennállott, mert  1666-ban  a  gyülekezetnek  
már  rendes  lelkésze  volt:  Szilágyi  Ferenc.  Még két  lel-
késznek  tudjuk  a  nevét: Vári  Dávid  és Almási  Mihály.  

Templomuk  nem volt, csak imaházuk,  de az jóval ko-
rábban.  Perényi  Imre  nádor  1518 végén három  embert,  
Werbőczi  István  későbbi kancellár  saját jószágán  pedig  
nyolcat  égetett  meg  a  Luther  tanait  terjesztők  közül,  
megelőzve  a rákosi  országgyűlés  1525-ben hozott  hatá-
rozatát: „Lutherani comburantur" (a lutheránusok  éget-
tessenek  meg).  



Miközben  a  magyar  a  magyart  irtotta,  a  szlávok  és  
románok  vígan  szaporodtak.  

A katolikusok  állandó  nyomására  1727-ben  a  refor-
mátus  egyház  megszűnt  létezni  filiájával,  Verécével  
együtt.  Ez  azzal járt,  hogy Veréce teljesen  elruszinoso-
dott,  az  1900-as  években  már  csak  egy magyar  család  
élt  Verécén,  amit  korábban  az  oklevelek  magyar  falu-
nakjelöltek.  Egy kicsit  előreszaladtam,  a vallási  kérdé-
seket  érintve.  

A Nyalábvár  Bocskay István,  Bethlen  Gábor  és a  két  
Rákóczi  György harcaiban  nemigen  szerepel.  A várme-
gye  a hódoltság határain  kívül  esett  és  a  Perényiek  hí-
ven követték  az erdélyi fejedelmek zászlóját,  s  viszony-
lag békésen  fejlődtek.  

Kivételt  képeznek  a  lengyelek  1657.  évi  pusztításai,  
ily „nagy kár  emberemlékezet  óta  nem  esett".  Az  1661.  
évi török  támadás  is  nagy pusztítást  végzett  a  várban,  
de még nagyobbat  a  környékben.  

Ha  hinni  lehet  Evlia  Cselebi  török  világjárónak,  „az  
ostrom  öt—hat hónapig tartott.  Annyi nagy ágyúval  lö-
völdöztek,  hogy  a  golyók  egymásba  ütköztek.  Végül  a  
sereg a vártól egy ágyúlövés távolságban  a Tisza partján 
tágas  mezőn  foglalt  helyet  tizenöt  nap  és  éjjel,  s  ki-
rendeltettek  az  őrök.  Míg  itt  időztek,  azalatt  a  szél-
gyorsaságú  tatár  seregből  tízezer  tatár  vitéz  Kemény  
János  király  seregét  üldözvén  mindenfelé  rabolt  és  
pusztított." 

A középkori  kereskedelmi  útvonal  déli  ága  Szatmár  
felé  Királyházán  keresztül  vezetett.  Aki  a  Nyalábvár-
ban  őrködik,  annak  kezén  van  a Tiszán  való  átkelés.  

Hogy nem jelentéktelen  volt  a vár  a m°ga  nemében,  
bizonyítja  annak  felosztása,  közös  megegyezés  alapján  
1639. június  30-án,  az  öt  Perényi  fivér-  György,  Zsig-
mond, Imre, Gábor és Ferenc között. A jegyzőkönyv  sze-
rint: 



„Perényi  György  kapja  az  apja  sáfárházát,  a  fölött  
egy szenesházat,  melybe  be kell  menni  egy bolt  pitvar-
ból,  egy csupasz  konyha bástyát  a mellett  egy bolt,  mi-
ben  neki  személyes  holmija van,  az  alatt  egy  pince.  

Perényi  Zsigmondnak  a  kápolna  mellett  való  házat,  
az  előtte  való  palotát,  az  asszony  házat  az  alatta  való  
káposztás  házzal,  a  konyhának  felét,  a  pincének  har-
madrészét,  a  pince  mellett  való  élésházat.  

Perényi  Ferencnek  az udvarházak  közül  Ugocsa  vár-
megyében Fekete Ardóban levő udvarházat minden  hoz-
zá tartozó földeivel és réteivel.  Nyaláb várában  a  külső  
vár  épen,  alsófölsőházakkal,  a két kapu  közivel  együtt,  
a  torony  mellet  levő bástya  kívül,  melyre  tűzrevaló  fát  
szoktak  volt  hordani.  

Perényi  Imre  portiója  pedig  fenn  a  puszta  palota,  
azon belül három ház, harmadik  mennyezete veres  ház,  
a  Perényi  Zsigmond  boltja mellett  két  élésház.  Perényi  
Ferenc  sütő  háza,  a  pincének  harmadrésze,  a  torony  
mellett  kivül  való  kőbástya,  melyre  tűzrevaló  fát  szok-
tak hordani,  az  egy köz őrház,  ily feltétellel, ha  várnak  
szüksége  fog rá lenni, vissza adassék,  mely  a nagy  üres  
palota  szegletében  vagyon.  

Perényi  Gábor  kapja  a  kis  hústartó  pincét,  aminek  
fölötte van  egy  bolt,  annak  fölötte  egy  házat,  melyben  
kemence van, a pincének harmadrészét, ugyanazon pin-
cének torkán  levő kis házat,  az apja konyhájának felét,  
a  legfelső ház  elől  való  puszta  tornác  szabású  helyet,  
melyben építtethessen  is, csakhogy  a várt  álláshoz  való  
út és tüzelő hely megmaradjon, a mosó ház helyet,  mind 
a  grádics  végéig való  üres  helyet."  

(A szöveg a mai olvasó számára elég nehezen  érthető,  
de  az érintettek  kifogástalanul  érthették,  hiszen  az  ob-
jektumok  ott  voltak  előttük,  és  mint  ahogy  a  jegyző-
könyv  elején  megírták  „ad  realem  divisionem"  (reális  
felosztás szerint)  cselekedtek.  



A felosztás  elkészítésénél  arra  is  volt  gondjuk,  hogy  
mi  legyen  a leveles ládákkal,  „melyben mostan  Perényi  
Zsigmond  uram  portékája vagyon".  Megállapodtak  ab-
ban  is,  hogy  a vár javítására  „szorgalmatos  gondot" vi-
seljenek.  Egyformán tartoznak javítani  a  toronynak,  a  
pórháznak,  kutaknak,  leveles boltnak  a falait, gondjuk 
legyen arra,  hogy a várban  elegendő' szolga legyen  (erre  
nagy  szükség  is volt,  mert  már  1567-ben  1 egésztelkes 
jobbágyával,  7 szegényével  és  1 szolgájával  Királyháza  
úgyszólván néptelenül  állott. A magyar nevű jobbágyok 
%-os aránya  akkor  77% volt,  1775-ben pedig  14% volt.) 

Arról  is  döntöttek  a felosztásban,  hogy  a  porkolábok  
mellett  minden úr két  zsoldos darabontot  köteles  tarta-
ni. 

Arra  is rendelkeztek,  hogy a várban  levó' templom  az  
evangélikus  vallás  szerint  használtassák  és  az  evangé-
likus prédikátor szokott  fizetését  esztendőnként  az urak 
egyenlően  biztosítsák.  

A külső Nebojsza vár  öt részre  oszolván, ki-ki  mind-
két  felől palánkkal  erősítse.  

Valóságban  ez a tökéletes felosztás meg nem valósult,  
mert Lipót császár rendeletére  a Nyalábvárba  Branden-
burgi  Mejer  Conrád  parancsnoksága  alatt  német  kato-
naságot helyeztek  el, mivel a  Wesselényi-összeesküvés-
ben  több  ugocsai  család  tagjai  is  részt  vettek:  a  
Ráthonyi,  a  Fancsikay,  az  Újhelyi  család;  és  a  császár  
attól  tartott,  hogy  a  felkelés  újra  fellángolhat,  ezért  
szállta  meg  Ugocsa  megye  egyetlen  erősnek tartott  vá-
rát. 

Ugocsa vármegye  gyűlését  1670. június  14-én  Teke-
házán  tartották,  mivel  a  Nyalábvárban  már  nem  volt  
erre  lehetőség.  

Ugyancsak Tekeházán volt a vármegye gyűlése  1671.  
június  8-án,  mikor  is  a  megye  kihirdette  Lipót  április  
4-i  dekrétumát,  melyben  tudósítja  a  rendeket,  hogy  



(I.)  Rákóczi  Ferenc  erdélyi  választott  fejedelemnek  ke-
gyelmet  adott  anyja ellenreformációs érdemeiért  és  azt  
megtoldotta  400  000 forinttal.  

Már  ekkor híre kelt, hogy a császár  le akarja  rontani  
a várat,  amit  a  Perényi  család  császárhoz  hű  tagjai,  de  
maguk  a rendek  is  megütközéssel  vettek  tudomásul  és  
megpróbáltak  intézkedni.  

1671. augusztus 9-én kelt  levelében Lipót  értesítette  
Perényi  Gábor  főispánt  és Spankau  generálist  is,  hogy  
mi  sors vár  Nyalábvárra.  

1671. szeptember  14-én  a Királyházán  tartott  gyűlé-
sen  megbízták  Hartyáni  János  alispánt,  hogy  a  megye  
közössége  nevében  menjen  Lipóthoz,  egyszersmind  
Spankau  generálishoz,  hogy  kikönyörögje  Nyalábvár  
épenhagyását.  Küldetése  nem járt  sikerrel.  

A vár  utolsó gazdája Perényi  György volt,  aki  még  a  
vár  felrobbantása  előtt,  1671. október  17-én  arra  kérte  
Andrássy  Miklós jászkun  kapitányt,  hogy  neki  Krasz-
nahorka  várában  menedéket  adjon.  A várat  1672-ben  
robbantották  fel.  Hogy  előtte  a  berendezéssel,  a  szob-
rokkal,  könyvekkel  mi történt,  nem tudjuk.  (Az  Orszá-
gos Levéltárban  egy néhány okirat, levél, szerződés  stb.  
megvan.) 

A vár felrobbantása után  megnőtt  a bujdosók száma, 
akik  a Wesselényi-összeesküvés  bukása után  Erdélybe  
menekültek,  a végvári  vitézek,  a  földönfutó jobbágyok, 
egyes,  a  protestáns  vallásuk  miatt  üldözött  nemesek,  
akiket  később  kurucoknak  hívtak,  nagy  csapatokban  
összeverődtek,  öltek,  raboltak,  égettek,  ahol  csak  meg-
jelentek. 

1674-ben Major Ferenc és Szűcs Pál vezetésével meg-
jelentek  Nagyszőlősön,  házában  elfogták  Perényi  Gá-
bort,  Királyházán  meg  a  Nyaláb  romjai  alatt  Perényi  
Jánost. A két katolikus főúr esete nagy feltűnést keltett. 
Spankau  megfenyegette  a  vármegyét,  hogy rájuk  viszi  



hadait,  mert  csak  az  ő tétlenségük  okozta,  hogy  a buj-
dosók annyira  elhatalmasodtak.  

A németeken  kívül  a katolikusok,  főleg a papok  érez-
tették  rettenetes  kezüket.  Vezérükké  Wesselényi  Pált  
kiáltották  ki.  

Wesselényi Pál kurucai, Bohám őrgróf 2000 főnyi len-
gyel  dandára  és  Forval  ugyanannyi  francia  zsoldban  
álló  serege  vívták  meg  harcukat  a  már  felrobbantott  
Nyalábvár  környékén  1677.  október  elején  a  Schmidt  
vezérlete  alatt  álló császári  haddal,  melyet  tönkre  ver-
tek.  Ez  volt  Thököly  seregének  első nagy  győzelme.  A  
csata  végén  rengeteg  halott  és  még több  sebesült  borí-
totta  a  csatateret.  A halottak  között  volt  Herbertstein  
szatmári  kapitány  is.  

Az  1703—1711  közötti  Rákóczi-szabadságharcban  
közel  700 ugocsai férfi vett  részt.  Egy a beregszászi  Te-
rületi  Állami  Levéltárban  megtalálható  „Specifikáció"  
szerint  10 királyházi  férfi állt  be a Fejedelem  seregébe:  
Szabó István,  Béres András,  Szakács János,  Györe  Ber-
talan,  Mohácsi  István,  Nagy Ferenc, Kupányi  Demeter,  
Olá János,  Batizi Márton  és Sárkány Ferenc,  nyolc ma-
gyar  nevű  férfi! Verécéről  11 ember:  Danes  Peczi,  Mar-
ton  István,  Varga  Lukács,  Sápi  János,  Vári  Pál,  Nagj  
Ferenc, Vad Peczi, Kurta Miklós, Medgjesi Márton,  Pro-
danj  András,  Hajas  István,  tíz  magyar  nevű.  Hogy  
mennyi halt  meg közülük,  nem tudjuk, de itt  is  többsé-
gében  a  magyarok  pusztultak.  

Az  1717—ben Kelet-Magyarországba  betört  török-ta-
tár  hadak  Girej  kán  vezetésével  Királyházát  is  felper-
zselték  és  58  személyt  hurcoltak  el, jóformán  az  egész  
falut.  Ezek  közül  32-en  visszatértek.  Nem  csoda,  hogy  
a  XVIII.  sz.  második  felében  az  ugocsai  falvak  többsé-
gében,  pl.  Csedregen,  Nevetlenfaluban,  Batáron,  Tiva-
darban,  Csépén,  Farkasfalván,  Bökényben,  Hetényben,  
Szászfaluban,  Szirmán,  Sásváron,  Gödényházán,  Fan-



csikán,  Mátyfalván,  Karácsfalván,  Nagyszőlősön,  Sző-
lősvégardón,  Verőcén  és  Királyházán  a  magyar  nyelvű  
jobbágyok  száma  már  az  50% alatt  volt.  De ki  törődött  
akkor  ezzel?  

Királyházán  az első görög katolikus templomot  1723-
ban  építették.  Fából  készült,  szalmatetős  volt.  Mária  
Terézia  1750.  április  21-én  kelt  parancsára  Manuel  
Olsavszkij  g.  kat.  püspök  1851-ben  látogatást  tett  
Ugocsában. Jegyzőkönyvet  vett  fel a „Dicső Ugocsa  me-
gyéről".  Királyházáról  megírja,  hogy  egy  g.  kat.  papja  
van,  akit  Joann  Szlyuszárnak  hívnak  és  akit  Len-
gyelországban  szentelt  fel  Septickij  érsek.  A  papnak  
szabad  egyházi  telke  van  egy  kiskerttel,  föld  és  mező  
nélkül,  amelyet  Perényi  Imre  földesúrtól  kapott.  Gyó-
násra  alkalmas  112 fő, mindenki  meggyónt,  egy  szolga  
kivételével,  aki  Perényi  Mária  úrnőé  és  sohasem  jár  
templomba.  30 gazda van. Ezek egy-egy véka málét  ad-
nak,  ezen  kívül  egy  nap  robotot.  A  templomnak  és  a  
papnak  nincs  prédikációs  könyve.  Közismert  bűnözők  
nincsenek,  mint  pl.  istentagadók.  Keresztelő  meden-
céjük  van.  Anyakönyvük  van.  Senki  sem  halt  meg  
szentségek  nélkül.  Hitelhagyó  nincs. A kántor házát  és  
a  parókiát  a  nép  építette.  A kántornak  1/3 véka  málét  
ad  a  nép.  Telke  van,  tartozékok  nélkül.  Panaszként  
megemlítette  a  püspök,  hogy  érkezésekor  nem  haran-
goztak. 

A római katolikus templomot  1727-ben építették  ba-
rokk  stílusban.  A  templom  körül  stációk  voltak.  1850  
körül  építették  újra, akkor  emelték  mellette  az  egyosz-
tályos  iskolát  a kántorlakással  együtt.  

A templom  egy kissé  magasabban  feküdt  a  környező  
utcánál  és  előtte  egy  magas  fenyőfa állt.  Igaz,  hogy  a  
templom  kissé  messzire  esett  a magyaroklakta  részek-
től,  de  közel  volt  a  Perényi  kastélyhoz,  amit  szép  park  
övezett. 



A római  katolikus  templom.  



A királyházi  róm. kat.  plébánián  a XVIII.  században  
az  alábbi  lelkészek  munkálkodtak:  Deák János  1728—  
1736,  Szűcs  György  1736—1750,  Endrész  Márton  
1750—1756,  Somorjai János  1756—1757,  Mihályi  Mi-
hály  1757—1768,  Balogh  István  1768—1772,  Dűli  Ist-
ván  1772—1795,  Major  József  1795—1798,  Bukovics  
Ferenc  1798—1828.  Talán  nem  lesz  érdektelen,  ha  fel-
sorolom a XX. századi róm. kat. plébánosok nevét  a vizs-
gált  időszak végéig, tehát  1945-ig. Unger  Lajos  1901—  
1909,  Szabó  Lajos  1909—1920,  dr.  Uhl  Károly  
1920—1921,  Felhő  Gyula  1921—1923,  Havasy  József  
1923—1928,  Podaril  József  1928—1929,  Ember  Péter  
1929—1940,  dr.  Lubomirszki  Jenő  1940—1941,  Horny  
Oszkár  1941—1945.  

Mint  már  említettem,  a  reformátusokat  eltávozásra  
kényszerítették.  Lassacskán  azonban  visszajöttek  és  
gyülekezetüket  újra  alapították  1727-ben.  A  reformá-
tusok  anyakönyvezése  1728-ban  kezdődött.  Ebben  az  
időben  a falunak 429 lakosa volt. A magyar  réteg folya-
matosan  kicserélődik.  

Az  1715.  évi  regnicolaris  conscriptio  alkalmával  (a  
Rákóczi-szabadságharc  leverése után vagyunk)  csupán  
3 jobbágyot  és  6 háztalan  zsellért  találtak  (a  Nyaláb-
várban  élők  nem  tartoztak  a  felvettek  közé).  Az  1720.  
évi összeírás alkalmával  a helységet már  a kuriális  köz-
ségek  közé  sorolták,  miként  a  nemesi  falukat.  Ez  nem  
a  nemesi  községet jelöli, hanem  az uradalmi  központot,  
ahol  nincsenek  jobbágytelkek,  csak  zsellérek,  szolgák,  
cselédek.  Ezek  kizsákmányolása  tovább  folytatódott.  
Perényi  földbirtokosnak  évente  készpénzben  1 forintot 
kellett  fizetni. Ezen kívül  2 tyúkot,  12 tojást, húst,  zsírt  
és  még  más  terméket.  A jobbágyi  ingyenmunka  szinte  
korlátlan  volt.  A telkes jobbágy  köteles  volt  a  földesúr  
földjén  18  napot  ledolgozni,  a  nem  telkes  jobbágy  12  



napot.  Ebben  az  időben  a magyarság  lélekszáma  77%-
ról  37%-ra  esett  vissza.  

1750-ben  Barkóczy  Ferenc  egri  püspök  (Királyháza  
akkor  az  egri püspökséghez  tartozott)  egy faszobrot ké-
szíttetett ismeretlen művésszel, mely Szent Rozáliát  áb-
rázolta.  A szobrot  egy Verécén  túli  meredek  sziklapart  
kis  barlangjában  helyezték  el  fekvő helyzetben.  Ezt  a  
szobrot mi  királyháziak  és veréceiek  Mária  Teréziának  
hívtuk.  Kedvenc  kirándulóhelyünk  lett  a  barlang  kör-
nyéke.  A  szoborhoz  feljutni  nem  volt  egyszerű  dolog,  
mert  a barlangnyílásig  egy levágott bükkfa-törzsön kel-
lett  felmászni.  Gyönyörű  kilátás  nyílt  innen  a  Tiszára.  

Ezt  a  faszobrot,  mint  más  magyar  emléket  is,  meg-
semmisítették  1945  után.  

1772-ben  a  úrbérrendezés  folyamán  a  falu  lakossá-
gának nyelve usiata lingua  — magyar,  a végrehajtásról 
felvett jelentés  szerint  rendes  nyelve (ordinaria  lingua)  
— bár  magyarul  mindnyájan  értenek  — ruszin. 

Korábbi  magyar  családnevek:  Heges,  Veres,  Szeke-
res,  Nagy,  Csedreki,  Bene,  Dobos,  Szántó,  Péntek,  Ros-
takötő,  Megyesi.  1715-tól  szláv  nevek:  Lemák,  Renyó,  
Szirku,  Dovbak,  Ivanyiga,  Hrinyu,  Sztrizsák,  Talabir-
csuk.  A  korábbi  7  magyar  családnév  közül  1775-ben  
már  nem  található  egy  azonos  sem  a  3  között.  

Évtizedek  telnek  el  és Királyházán  semmi  említésre  
méltó  esemény nem  történik,  de kedvező fekvése  miatt  
a  lakosság  létszáma  állandóan  emelkedik.  

1828-ban Királyházának (Ludovicus Nagy latin  nyel-
vű  statisztikája  szerint)  715  lakosa  volt.  695  római  és  
görög katolikus  és  20  zsidó.  Itt jelennek  meg  először  a  
statisztikában  a zsidók (2,79%). Az 1851. évben 698 volt 
a  lakosa  (a  kolerajárvány  után).  

1859-ben  már  925  fő.  711  ruszin,  176  magyar,  38  
zsidó  (4,1%).  



Az  1848/49.  évi  szabadságharcban  a  királyháziak  
nem  vettek  részt.  Elterjedt  az  a  hír,  hogy  nemcsak  a  
kolerát  idézték  elő  a  nemes  urak  1831-ben,  amikor  a  
lakosság  84,7%-a  pusztult  el, hanem  most  is  a  pór  nép  
elpusztításán  fáradoznak.  Bár  a  szomszédos  községek-
ben  majdnem  mindenütt  megalakultak  a  nemzetőrök,  
pl.  Nagytarnán,  Sósújfaluban,  Rákospatakon  stb.,  Ki-
rályházán  — nem.  

A  Perényiek  temetkezési  helyén,  a  várban,  1858—  
1859-ben  ásatásokat  végeztek.  A kriptát  megtalálták,  
a  földalatti  folyosót  is,  amelyekben  sok  értékes  holmit,  
„gyönyörű  öltözeteket,  arany  és  ezüst  dísztárgyakat,  
arany láncokat,  arany gyűrűket,  rokokó rubintos  dísze-
ket, fekete gránitból  készült  karkötőket,  medaillonokat  
év  megjelölése  nélkül  magyar  királyok  ábrázolásával,  
Szent  István,  Szent  Imre,  Szent  László  képével"  talál-
tak.  Az  egyik  arany  ékszeren  CO  Zichia  (Comtessa  
Zechy)  Széchi  grófnő  neve  volt  bevésve  —  év  nélkül.  
Megmaradt épen a grófnőnagy szőke, tömött,  mesterien  
font hajtekercse  is.  

A szebb tárgyakat  a Magyar Nemzeti  Múzeumba  vit-
ték  el,  amit  nem  vittek  el,  azt  a  „vállalkozók"  vitték  
magukkal. 

A  csehszlovák  érában  is  végeztek  ásatásokat  1928-
ban,  de jelentéktelen  eredménnyel.  A  helyi  ruszin  la-
kosság  a  kápolna  előtti  Perényi-sírokat  „vallatta"  meg  
néhányszor, de hogy mit találtak bennük, azt senki  sem 
tudja. 

Királyháza  csak  a XIX. században  kapott  címert,  ezt  
egy  1831-ben  készült  okiraton  láttam.  A  címer  egy  
feltételezett  várat  ábrázol,  az  előtte  álló  kápolnával,  
köztük  balról jobbra  repülő galamb  és  egy hal,  a  szent-
lelket  ill.  a  hal  gazdagságot  szimbolizálva.  Alapszíne  
ezüst volt, a háttér  zöld. A fentebb említett  okiratot  Ba-
logh  Sándor  nótárius,  Severa  Péter  főbíró,  Csépes  Ist-



ván,  Resetai  János,  Talabira  Péter,  Csépes János,  Var-
ga  Antal,  Protárics  György  és  Szollősi  Mihály  hitesek  
írták  alá.  

(A címer rajzát a Novini Zakarpattya  1991. évi május 
27—i számából  vettem  át  Váradi-Sternberg  János  pro-
fesszor  cikkéből.)  



Második  rész  

(Megépül  a  vasút  * * * Iskolák  * * * Árvizek  * * * Az 
első  világháború  forgatagában  * * * Královo  nad  Ti-

sou  (1918—1939)  * * * Vissza  az  anyaországhoz  
(1939—1944)  * * * Közjáték  Huszton  * * *  Zsidódepor-
tálás  * * * Összeomlás  * * * „Felszabadulás"  és „má-

lenykij  robot"  * * * Búcsú  szülőfalumtól)  

Nagyot  fejlődött  a  falu  a vasút  megépítésével.  A Ki-
rályháza—Beregszász—Bátyúi  vonal  közigazgatási  be-
indítása  1869 novemberében  történt.  Tekeháza  mellett  
Királyháza  és  Nagyszőlős  között  a  Tiszán  épült  fő-  és  
ártéri hidak  közigazgatási  bejáratása  1870-ben  volt.  A 
420  m  hosszú  fahíd  1872  nyarán  készült  el.  A  vasúti  
forgalom  megindult  1872. június  16-án  a  Szatmárné-
meti—Bustyaházi vonalrészen. A Csap—Királyháza vo-
nalrész  csak  ugyanazon  év október  24-én  nyílt  meg.  

A vasúti híd mellett  1885-ben  a budapesti  Gregersen  
(eredetileg  norvég) vállalkozó  cég fahidat  épített  a  köz-
úti  forgalom  részére.  Ennek  a  hídnak  az  volt  az  érde-
kessége,  hogy  a  gyalogosok részére mindkét  oldalon  te-
tőt  építettek,  nehogy  megázzanak.  

A tőle  északra  eső,  már  korábban  készült  vasúti  fa-
hidat  vashíddal  cserélték fel.  

A vasúti  forgalom évről  évre  növekedett,  ami  nem  is  
csoda, hiszen  a máramarosi  fát,  sót  és más  nyersanya-
got  most  már  nem  kerülő  útirányon,  a  rossz  közúton,  
hanem  vasúton  lehetett  szállítani.  Feljegyezték,  hogy  
Királyháza  állomáson  egy nap alatt  1894-ben  60 vonat 
„robogott keresztül".  18 személy-,  4 gyors-,  6 kezelő te-
hervonat,  a  többi  szükségleti  teher-,  anyag-  és  gépvo-
nat.  Ez  igazán  „európai jelleget  kölcsönöz  a  vidéknek",  
írta  egy lelkes  lokálpatrióta.  



Ez volt  Királyháza  egyik  legrégibb háza.  Lebontása-
kor  egyetlenegy  vasszeget  nem találtak  benne.  

A királyházi  óvoda.  



A Magyar Észak-Keleti Vasút Társaság az  állandóan 
növekvő munkáslétszám  miatt  „colóniát" építtetett.  Ez  
körülbelül harminc egyforma házból állott 2-2  lakással,  
kiskerttel.  A  házak  téglából  épültek.  Megjegyzendő,  
hogy  a házak  akkor  még zömmel vályogból  és fából  ké-
szültek. 

A vágányok  mellett  felépítették  Királyháza  első két-
emeletes épületét  a tisztviselők részére, mögötte egy ki-
sebb,  egyemeletes  épületet  a  segédtisztek  részére.  A  
nagy  épület  földszinti  részét  a  forgalmi  helyiségek  és  
az  állomásfőnöki lakás  foglalta  el.  

Még  a  háború  előtt  az  épületet  birtokba  vette  a  Vö-
röskereszt  a sebesült  katonák  részére.  

изгчияг 

A vasúti  „colónia".  

A colónia mellett,  ahol  az építkezéshez  a  folyami ka-
vicsot  termelték  ki,  nagyobb  „tavak" keletkeztek,  ame-



lyeken télen, ha befagytak, lehetett  korcsolyázni,  de rit-
kán fagytak be, mert  a fűtőházból odafolyt az olajos víz. 
Nyáron  viszont  ellepték  a  szúnyogok,  az  ottlakók  nem  
nagy  örömére.  

A vasút  megépítésével  Királyháza lakosságának  szá-
ma  az  1877-beli  1100-ról  1882-ben  165 l-re ,  1890-re  
pedig 2539-re,  tehát  2,3-szorosára  nőtt.  

A  vasúttal  majdnem  egyidőben,  1872.  szeptember  
18-án  megnyílt  a  szerződéses  postahivatal  is.  A posta-
mester  báró  Perényi  Gyula  volt.  Fix  fizetése  évi  150  
forint  volt.  Egyéb járandóságai:  40 frt.  irodai,  720  írt.  
szállítási,  33  frt.  kézbesítési  és  napi  1  frt.  raktári  
átalány. 

Nagy  forgalmú postahivatal  lehetett,  mert  pl.  1894-
ben  feladtak  2325  db  utalványt  44  538  forinttal.  A  
takarékbetét  4180 forintot tett  ki. Forgalomkörébe  tar-
toztak Bocskó, Csarnatő, Gödényháza, Kistarna,  Rákos-
patak, Sósújfalu, Tekeháza, Tölgyesfalva, Veréce  közsé-
gek  és  Szent  Jánosliget  puszta.  

Hogy  egy  báró  Perényi  ilyen  állást  elvállal,  érthető,  
ha  arra  gondolunk,  hogy  még  1862-ben  megjelentek  a  
faluban  a földmérők,  hogy ténylegesen  földet  osszanak  
a  Perényiek  terhére,  amit  korábban  elvettek  a  parasz-
toktól,  de  a  parasztok  nem  hittek  a  földmérőknek,  hi-
szen  annyiszor  becsapták  őket  az  urak.  Körülvették  a  
földmérőket,  elvették  műszereiket  és kizavarták  őket  a  
faluból. Lecsillapításukra  katonaságot  vezényeltek  ki.  

Az oktatásról  is  szót  kell  ejteni.  Már  az  Árpád-házi  
királyok is, köztük V. István  elrendelte,  hogy ha  az egy-
házak  annyira  szegények  és  nem tudnak  kántortanítót  
alkalmazni,  fogjanak össze ketten-hárman  és így bizto-
sítsanak  tanítót,  vagy  pedig  a  papok  oktassák  a  gyere-
keket  olvasásra,  írásra,  éneklésre.  

Az  1560-ban  Oláh  Miklós  esztergomi  érsek  elnökle-
tével  összeült  nagyszombati  zsinat  rendelkezett  a  kis-



iskolásokról.  „Elrendelte  a  zsinat,  hogy  minden  plébá-
niának tanítót  kell  alkalmaznia.  Ha  a falu szegény,  ak-
kor  több  település  együttesen  fogadja  fel  a  tanítót.  A  
tanítók  feladata: tanítani  a gyermekeknek  az  olvasást,  
az írást,  s egyéb ismereteket,  s természetesen  az  éneket  
is." 

Iskolaépülete  Királyházának  csak  1773-ban  lett.  Ez  
egy  493  cm  hosszú,  600  cm  széles  és  235  cm  magas  
tanterem volt. Ebben az egy teremben folyt a 6—13 éves 
gyerekek  oktatása.  

A vasút megnyitásával  és a lakosság létszámának  ro-
hamos  növekedésével,  az  oktatás  is  fellendült.  1880-
ban  már  két  iskolája  is  volt  a  falunak,  egy-egy  „ének-
lésztanítóval". 

A már említett Magyar Észak-Keleti Vasút  Társaság  
1880-ban  egy egytantermes  iskolát létesített  (megvásá-
rolta  Ziszovics  zsidó  vállalkozó  házát).  Kialakítottak  
benne  egy egyszobás  lakást  és  egy  tantermet.  

Az  iskola  fűtéséről  a  vasút  gondoskodott.  A  tanesz-
közök egy részéről, valamint  ülőpadokról Lónyai  János,  
a vasút  elnöke gondoskodott,  az ifjúsági könyvtárat  bá-
ró  Perényi  Gyula  királyházi  földbirtokos  adományozta  
az iskolának.  A nagy állami  iskolát  1892-ben  építették  
fel (1991-ben  lebontották).  Kísérlet  történt  egy  magán  
jellegű  kisdedóvó létesítésére  is,  de  a  lakosság  részvét-
lensége  folytán  ez nem  sikerült.  

Az  állami  iskolában  az  1880/81.  tanévben  40-en,  a  
róm.  kat.  iskolában  32-en,  a  gör. kat.  iskolában  70-en  
tanultak.  Ez  a  létszám  1884/85-ben  29,  37,  65-re,  
1890/9l-ben  32, 29, 79-re,  1899/1900-ban 69, 64, 58-ra 
alakult.  A  lakosság  létszáma  130%-kal  emelkedett,  a  
tanulóké  88%-kal.  

Az 1897-ben  különvált  leányiskola  rövid ideig műkö-
dött.  Első tanítónője  Medveczky Aranka  volt.  



Az első  iskola.  

Az 1880-ban  megnyílt  állami  iskola  30 tanulóval  in-
dult.  Első  tanítója  Nyisztor  Endre  volt.  Tandíjként  a  
szülőknek  4 forintot kellett befizetniök. További  tanítók 
1880—1892  között:  György  Mózes,  Jankovics  Miklós,  
Puza  Sándor,  Duchnovszky  Antal,  Sáradi  István.  

A görög katolikus  népiskolában  az oktatás  1855-ben  
kezdődött  (ukrán  forrás).  Az  első tanító  Grassalkovics  
Antal  volt.  A  görög  katolikus  iskolában  tanított  még  
Dankó István, Holinka Ilona, Szverenyák Péter és Botos 
Péter. 

Az  1877.  évi  helységnévtárban  Királyháza  mint  falu  
szerepel.  Hozzátartozik  Tölgyesfalva  mint  puszta  (leg-
alábbis  a  piktogram  szerint).  Ez igen  gyéren  lakott  ru-
szin  település  volt,  ruszinul  Dubovinkának  hívták.  

Az  1882.  évi helységnévtárban  sem  a lakóházak  szá-
ma,  sem  a  lakosság  létszáma  nem  szerepel.  

1891-ben  1707  lakosa  volt  Királyházának:  ruszin,  
magyar és (feltűnő volt, hogy létszám szerint) 21 német. 



A gör.  kat.  új  iskola.  

A gör.  kat.  regi  iskola.  



Kutatásaim  során  Magyarországon  csak  egyetlenegy  
családot  találtam  „királyházai"  nemesi  előnévvel:  a  
Ruffy családot.  Azt  nem  sikerült  kinyomoznom,  hogy  
mikor  és  kitől  kapták  a  nemesi  előnevüket.  Annyit  si-
került  megtudnom,  hogy  királyházai  Ruffy  Ida  kis-
asszonyt  1846.  június  29-én  vezette  oltárhoz  Várady  
Antal  ügyvéd  és  földbirtokos,  aki mellesleg írogatott  is.  

Az esküvői tanúk Jókay Móricz (sic!) és Petőfi Sándor 
voltak. Petőfi Sándor és Tompa Mihály is emlegeti Ruffy 
Idát  a  „Levél  Várady  Antalhoz",  ill.  a  „Hűség  barátom  
mátkájának" c. versekben. Jókai  Mór szerepelteti Ruffy 
Idát  ,A tengerszemű  hölgy'  c.  művében.  

Ruffy Péter író (1993-ban hunyt  el) 1991-ben  nekem  
küldött levelében többek között azt írja, hogy első ismert 
őse  János,  a  királyi  Nyalábvár  kulcsára,  1575—1600-
ban  házhelyet  és  telket  kapott  Perényi  István  Ugocsa  
megyei  főispántól,  akinek  szolgálatában  állott.  

Királyházai  Ruffy András  1722. július  17-én  címeres  
levelet  nyert.  Az  1754—55-ös  országos  nemesi  össze-
íráskor  Nyitra  megyében  igazoltatott.  

Fényes  Elek  1851-ben  megjelent  Magyarország  ge-
ographikai szótára  c. művében ezt írja: „Királyháza,  Be-
reg—Ugocsa  v. orosz-magyar  falu, tágas  völgyben,  egy  
sziklás  hegy  alatt  a  Tisza  mellett.  138  római,  560  g.  
kath.  lak.,  r.  és  g. kath.  anyatemplommal.  (A reformá-
tusokról  és  a  zsidókról  nem  ír  — O. L.) Dombosabb  ha-
tára  elég termékeny,  de  a  Tisza  mellett  fekvő  földeit  a  
vízár  rongálja.  Egy  magas  sziklás  hegyen  állott  itt  a  
régi,  most  elpusztult  Nyaláb vára.  Ez  már  1423-ban  a  
Perényi  nemzetségé volt,  s jelenleg is nevet  ad  egy ura-
dalomnak,  melyet  e jeles  nemzetség  bír.  Ut.  p.  N-Szöl-
lös." 



Gör.  kat.  templom.  

Róm. kat.  templom  és  iskola.  



Az  árvizek  sokszor  rongálták  a  falut  és  földjeit.  Lo-
sonczi  István  (nemes,  nemzetes  és  vitézlő  tudós)  Ma-
gyarország  kis  tükrében  így  emlékszik  az  árvizekre:  
„Ugocsa vármegyét  a Tisza hasítja. Gyakran  bő vizével 
földjét elborítja.  Itt  Halmi,  Nagyszöllös  kastélyát  mu-
tatja,  Nyaláb,  Kankóvára  romlását  siratja."  Emlékeze-
tes  volt  a  királyháziak  számára  az  1869.  évi  árvíz,  
amely  elpusztította  a  falu  déli  részét.  A kiáradt  Tisza  
tavakat  hagyott  maga  után,  nemcsak  a várhegy  északi  
oldalán,  hanem  a  falunak  az  alacsonyan  fekvő részein 
is. 

Az  1913.  évi  árvíz  még nagyobb volt.  A falu  részben  
vagy  egészben  víz  alatt  állott.  Az  ár  mintegy  harminc  
házat  rombolt  le.  A  Nagyszőlősi  Hírlap  azt  írta,  hogy  
Királyházától  Tiszaújlakig  a  még  nem  régen  zöldellő  
mezők tenger  alatt  állnak. Királyházán, Verécén és Te-
keházán  egész  éjjel kongtak  a harangok.  A tekeházi  hí-
don megszűnt  minden közlekedés, mert  egy elszabadult  
tutaj megrongálta  a híd  lábait.  Ghillány János  földmű-
velésügyi  miniszter  megtekintette  Batár,  Csepe,  Feke-
teardó, Királyháza nyomort és pusztulást szenvedett ré-
szeit,  Királyházán  megebédelt,  majd  gyorsvonaton  
Szatmárra  utazott.  

A  belügyminiszter  rögtön-segélyként  Csepének  100  
koronát, Tiszaheténynek  80 koronát, Csomafalvának 50 
koronát utalt  ki. Ez az összeg nevetségesen  csekély volt, 
hisz  abból  1—1 korona  sem  esik  egy családra,  az  pedig  
egy napi  élelemre  sem  elég.  

A következő  emlékezetes  árvíz  1928-ban  volt,  júni-
usban.  Akkor  olyan  nagy volt  a  szennyes  ár,  hogy  még  
a  mi  utcánkban  is  folyt,  megkerülve  a  várdombot.  Az-
nap  délelőtt  bérmakeresztapámmal  (Melczer  bácsival)  
kimentünk  a kasicára  (gátra) halászni,  mert  a víz  már  
ott  folyt,  a  rendes  medrétől  kb.  1—1,5  kilométernyire.  
A  víz  ott  hömpölygött  a  gátnál  és  szemmel  láthatóan  



nőtt.  Egy óra alatt  legalább  10 centit  emelkedett  es ret-
tenetes  látványt  nyújtott.  Vitt  az  zsindelyes  háztetőt,  
bölcsőt,  hordót,  rönköket,  háztartási  eszközöket,  sőt  
lombos  fákat  is.  A  gátról  jól  látszott,  hogy  a  szennyes  
víz  kitöltötte  az  egész  térséget  Kopánytól  a  királyházi  
gátig.  4—5 km  széles  lehetett  akkor  a  Tisza.  

Hazamentünk.  Délutánra  a  víz már  az  utcánk  jobb-
oldalát  is elérte,  méghozzá  oly bőséggel,  hogy mi  gyere-
kek  teknőben  csónakázhattunk  Gáspárék,  Karabáék,  
Spiegelék,  Szöőrék,  Perémiék  és  Wilkovicsék  előtt  egé-
szen  a  Rózsásig.  A  víz  a. református  templom  mellett  
tartott  dél felé, majd a gát végénél visszafolyt a Tiszába! 

Voltak, akik azt javasolták, hogy a gátat bontsák  meg  
a  közepe táján, nehogy  a nagy víz északról,  Veréce felől 
a falura zúdulva, teljesen elpusztítsa  azt. Ez a megoldás 
Tekeháza teljes pusztulását jelentette volna.  Szerencsé-
re  a  többség  nem  fogadta  el  ezt  a javaslatot. 

Estére  olyan  nagy lett  a víz,  hogy átfolyt  az  úttesten  
a  mi  udvarunkba.  Apám  árkot  ásott  a víznek,  hogy  az  
továbbfolyhasson a kert felé. Mindkét szomszédunk por-
tája  kissé  magasabban  volt  mint  a  mienk.  Éjjel  a  szü-
leim  egy percre  sem húnyták  le  szemüket...  

A Tiszán egyébként  a jégzajlás március elején az első 
melegebb  napokon  történik,  ill.  történt.  Június,  július  
elején, közepén vonul  le  a Tiszán  a  „zöldár".  Ezt  nem  a  
hóolvadás,  hanem  a hegyekben  zajló esőzések  okozzák.  
Megmérték,  hogy  a  nagyvízkor  a  sodrás  sebessége  4  
m/sec. 

Alacsony  vízálláskor,  hogy  a  tutajok  indításához  és  
biztos leúszásához elegendő víz legyen, megnyitják a ho-
verlai  vízduzzasztót.  

Királyháza  lélekszáma  1900-ban  2539,  1910-ben  
3310,  1913-ban  3167  volt.  



Királyházi  vasútállomás.  

1914-ben  kitört  a  világháború.  
Királyháza  székhellyel  1918.  május  l-jével  új járás 

alakult  Alsó-  és  Felsőveresmart,  Rakasz,  Avaspatak,  
Bocskó,  Csarnató,  Gödényháza,  Királyháza,  Kistarna,  
Nagytarna, Rákospatak, Sósfalu, Tekeháza,  Tiszakirva,  
Tiszaszászfalu,  Veléte  és  Veréce  községekből.  

Megkezdte  működését  a  királyházi járás  főszolgabí-
rósága  dapsai  Dapsy Tibor tb.  főszolgabíró vezetésével.  

Rövid  ideig  működött  a  főszolgabíróság,  mert  az  
összeomlás  szele  megérintette  az  országot.  Ruszka  
Krajna megalakításával  foglalkoztak — a többi gondjuk 
mellett — az ország vezetői. A ruszinok országos gyűlést 
tartottak  Budapesten  1918.  december  9—10-én.  A  ki-
rályházi járásból  Dobruszky  Györgyöt  és Volincsák  Já-
nost  választották  meg  küldöttként  a  forradalmi  kor-
mán ytanácsba. 

Az  ugocsai  magyarság  követelte,  hogy  Ruszka  Kraj-
nához  csak  az  abszolút  ruszin  többségű  községek  csa-



Református  templom.  



toltassanak  és olyan határközségek,  mint  Salánk,  Ver-
bóc, Feketepatak,  Szőló'svégardó, Nagyszőlős,  Királyhá-
za, Tekeháza,  Gödényháza  és Nagytarna  — ne.  Ruszin  
részről  Magyarkomját,  Ilonokújfalu, Szőlősegres,  Alsó-
és Felsőveresmart,  Veréce, Csarnatő és Kistarna  közsé-
gek legyenek  odacsatolva.  

Ebből  nem  lett  semmi,  mert  Masarykék  intrikával  
elérték, hogy Ruszka Krajnát (Kárpátalját)  Csehszlová-
kiának  adják.  Ok,  Benessel  együtt,  a  bolsevista  ve-
széllyel  riogatták  a térséget  abszolút  nem  ismerő  nyu-
gati  hatalmakat.  

A Tanácsköztársaság  megpróbált  —  számítva  a  vi-
lágproletariátus  segítségére  — ellenállni  a  cseh  és  ro-
mán  területszerzőknek,  de csak csatákat  sikerült  nyer-
niük. 

1919 márciusában  a faluban megalakult  a falutanács 
Hadházi,  Pintye,  Marinics,  Csernyáncsuk  és  mások  
részvételével.  Népi milíciát  szerveztek és forradalmi  bí-
róságot.  Itt  szervezték  a Vörös Hadseregbe  Királyháza  
és  környéke  szakaszait.  Amikor  a  Vörös  Hadsereg  ki-
ürítette  Husztot  és  Királyházára  vonult  vissza,  a  falu  
munkásai  és  a  vasútállomás  dolgozói  aktív  segítséget  
nyújtottak neki  (Deák Ferenc,  Szirohmán  László,  Kele-
men Ferenc,  Dóry Béla, Hadházi Mihály,  Csernyáncsuk  
Mihály  nevét  őrizte  meg az emlékezet).  A román  táma-
dás  április  16-án  indult  meg  Északon  Királyháza,  Ke-
leten  a  Szatmárnémeti—Nagykároly—Nagyvárad  vo-
nalon.  A  Vörös  Újság  április  20-i  száma  ezt  íija:  „A  
románok  f. hó  18-án  támadásokat  folytattak.  Csapata-
ink  a  túlerő  elől  Királyháza,  Szatmárnémeti,  Nagyká-
roly, Érmihályfalva, Élesd környékére vonultak vissza."  
Április  21-én  nagy  csata  dúlt  Királyháza  felszabadítá-
sáért,  ami  nem  sikerült.  A harctéren  50 magyar  harcos  
esett  el,  a  sebesültek  száma  150 volt.  A románok  vesz-
teségéről  nincs  adatunk.  



A  megszálló  románok  rettenetes  bosszút  álltak.  
Akasztófát állítottak  fel a piactéren  és azt  szögesdróttal  
kerítették  körül.  Még  kisgyerek  koromban  is  énekelte  
anyám:  „Jajj, jajj, jajj,  nagy  a  mi  bajunk,  a  románok  
muzsikálnak,  mink  meg táncolunk.  Hogyha  sokat jár  a  
szánk, huszonötöt  vernek ránk. Jajj, jajj, jajj, nagy  a mi 
bajunk." 

A román megszállók bevezették  a botozást. Akkor ta-
nulták  meg  a falu lakosai,  hogy mit  is jelent  a  „csics pa 
duozecs" (huszonöt).  Ha valakit  lopáson  értek,  a  lopott  
holmit végighordatták vele a falu utcáin és verés közben 
hangosan  mondania  kellett,  hogy mit  lopott.  

Királyháza  utolsó  MÁV-állomásfőnöke  Tibai  Gyula  
főintéző' volt.  Ót  ott  érte  a  forradalom,  majd  a  román,  
később  a  cseh  megszállás.  1920-ban  a  csehek  áttették  
a  magyar  határon.  

A  román  megszállást  Királyházán  is  a  csehek  vál-
tották  fel.  Alighogy  berendezkedtek,  az  állami  alkal-
mazottakat  nyelvvizsgára  kötelezték. Apámat  is,  pedig  
ő csak géplakatos  volt.  Papp bácsit  is,  aki mozdonyfűtő 
volt.  Mivel  apám  záros  határidőn  belül  a  nyelvvizsgát  
nem tudta  letenni,  elbocsátották.  Szinte  anekdotaszerű  
volt  Papp  bácsi  nyelvvizsgája.  Csak  annyit  tudott  
mondani  csehül:  „Pane,  do  penzie"  (Uram,  nyugdíjba).  
Ezt  annyiszor  hajtogatta,  hogy  elküldték  nyugdíjba.  A  
végkielégítésből  vett  egy  kis  házat  Nagybocskón  a  
Sopurka  folyótól  nem  messze  és  népes  családjával  
odaköltözött.  Még  ma  sem  értem,  hogy  ők  hatan  és  
mi  négyen  hogyan  tudtunk  meglenni  a  királyházi  szo-
ba-konyhás  lakásunkban.  Ők ugyanis  a mi lakóink  vol-
tak. 

Apám  elbocsátásával  a  család  kenyérkereső  nélkül  
maradt.  Nyomorogni  azért  nem  nyomorogtunk,  mert  
anyám  eljárt  mosni  a  „nagyságákhoz".  (Sok  mozdony-
vezető  volt  a  faluban,  akiket  a  csehek  is jól  fizettek).  



Apám nagyon  ügyes lakatos  volt,  sok mindenhez  értett  
és  az új uraknak  mindig szükségük volt olyan  emberre,  
aki  zárat,  kulcsot  készített  lakásukhoz,  szarvas-
agancsot  erősített  fel  a  falra.  

Egy kis  szerencsénk  is volt,  mert  odahelyezték  vám-
tisztnek  Krahulec  Bedrichet  — Frici 'bácsit  (aki  1937-
ben Kárpátalja vámfőparancsnoka  lett).  

Azt  hiszem,  hogy  Frici  bácsi  közreműködött  abban,  
hogy  apámnak  sikerült  a  nyelvvizsgája  (valószínűleg  
azt  is  kiderítették,  hogy  elbocsátása  nem  volt  legális)  
és  visszavették  a vasúthoz.  Ez  azzal járt,  hogy  vissza-
menőleg  kapott  egy  pár  ezer  koronát.  Ebből  bezsinde-
lyeztették  a  házat,  „ólat"  építettek.  Ez  fa -  és  szenes  
kamra,  meg  lomtár  volt.  Kerítést  csináltattak  a  porta  
körül,  minket  gyerekeket  felöltöztettek.  

Én  akkor  már  második  éve óvodista voltam. A refor-
mátus  templomtól  nem  messze  volt  az  óvoda,  a  volt  
Dapsy-kastély  egy részében.  Egy rendkívül kedves óvó-
néni  foglalkozott  velünk.  Az  óvodában  60—80  gyerek  
volt  összezsúfolódva,  különösen,  amikor  kint  rossz  idő  
volt. Az óvónéni tudott  magyarul  és ruszinul  is.  Kellett  
is  ez  a  nyelvtudás,  mert  ott  vegyesen  voltunk  ruszin,  
zsidó  és magyar  gyerekek.  

Én még akkor nem tudtam  ruszinul. Ha valamit  kér-
deztek  tőlem,  mindenre  azt  válaszoltam:  „citák"  (ma-
gyarul  „ugye"). Emiatt  állandóan  gúnyoltak.  

1925  szeptemberében  iskolás  lettem  (még  nem  vol-
tam  6 éves).  Az osztályteremben  együtt voltak  az  I—V.  
osztály  tanulói.  Ennek  sok  előnye  volt.  Az  odafigyelő  
gyerek  többször  hallotta  a tananyagot,  jobban  is  tudta  
a  későbbiekben.  Mi  elsőosztályosok  palatáblán  írtunk  
palavesszővel.  így  tanultuk  meg  az  ábécét.  A  palatáb-
lához  egy  kis  spongyát  erősített  anyám.  Ezzel  töröltük  
le a palatáblára írt szöveget. Másodikosok voltunk,  ami-



kor  irkába  írtunk,  először  ceruzával,  később  pennával.  
Akkor  már  tintásüveget  is vittünk  magunkkal.  A taní-
tónkat Galántha  Gézának hívták. A felesége is tanítónő 
volt.  Szép  hangú,  szép  férfi,  ő volt  a  katolikus  kántor  
és  a dalárda  vezetője. Apám  is tagja volt  a  dalárdának.  
Láttam  nála  kézzel  sokszorosított  kottákat,  melyek  
margójára  szép  írással,  lelkesítő jelszavakat,  humoros  
mondatokat  írt.  

Mivel  a  tanító  úr  ott  lakott  az  iskola  épületében,  
gyakran magunkra hagyott  az osztályban, de nem mun-
kátlanul. Amíg távol volt, szakadatlanul fújnunk kellett 
az  egyszeregyet.  

Iskolába  menet  a  Rózsáson  verődtünk  össze.  A falu 
keleti  része  felől  Gödény  Feri,  Fekete  Béla,  Schleicher  
Pali,  Tóth  Petyu,  Lévy Pali,  Horbász  Feri  és  én.  A Mo-
csár  felől  Gerébi  Pista,  Egri  Enyu,  Kerekes  Béci,  Soós  
Pista,  Megyeri  Bágyi,  majd  útközben  Szígyártó  Lajcsi,  
Patay Karcsi. Hogy el ne késsünk,  az utat részben futva 
tettük  meg, miközben  gúnyverssel  bíztattuk  az  utolsót.  
Olykor  nem éppen  szalonképes  mondókákkal  múlattuk  
az  időt.  

A  szüneteket  az  iskolaudvaron  töltöttük.  A  tanítás  
nagy  szigorúsággal  folyt.  Ha  valaki  elkésett,  akármi-
lyen hideg is volt, össze kellett rakni  a fagyos ujjait^jött 
a  „körmös".  A testi  fenyítés nem  volt  ritka.  

A tanítás  imával  kezdődött:  „ A t y á n k ,  add  ránk  áldá-
sodat,  hogy jól töltsük  el napodat.  Hogy ne  legyünk  itt  
hiába,  e  szent  célú  iskolában.  Atyánk,  add  ránk  a  ke-
gyelmet  és  szorgalmat  és  figyelmet.  Ámen."  A  tanítás  
délig tartott.  A következő évben  átírattak  az  állami  is-
kolába,  ott  már  nem  volt  ima.  

Ez  az  iskola  többtantermes  volt,  ruszin  és  magyar  
osztályokkal.  Másodikos koromtól Galántha  Gézáné ta-
nított. 



Az iskola  igazgatója,  Teszlovics  úr  Verécén  lakott.  
Negyedikes  koromban  a  tanítónénink  dr.  Sárkány  

Lajosné lett,  a református hitközség lelkészének  a fele-
sége. 

Az  állami  iskolában  ruszinokkal  együtt  jártunk,  a  
tantárgyak  között  is  megjelent  a  ruszin  nyelv.  Éwégi  
osztályzatom  belőle  l -es  volt.  

A bizonyítvány  kétnyelvű  volt: ruszin  és  magyar.  
A következő tanévben  a bizonyítványomban  év végén 

a  ruszin  nyelv  már  hármas  bontásban  szerepelt:  be-
széd-  és  értelemgyakorlat,  fogalmazás — ezt  nem  osz-
tályozták;  olvasás  és  értelem-fejlesztő  oktatás:  jeles;  
nyelvtan  és  helyesírás: jeles.  Ebben  a  bizonyítványban  
már  megjelent  Královo  n.  Tisou,  de  még Királyháza  is  
szerepel.  A  következő,  1929/30.  iskolai  év  bizo-
nyítványában  csak Královo nad Tisou és  szülőhelyemet  
is  így  írták.  

A ruszin  nyelvből  mind  a három  bontásban  „kitűnő"  
lettem. 

A harmadikos  bizonyítványomon  még kétnyelvű  kör-
pecsét  volt:  Róm.  kath.  népiskola  'Királyháza'  a  nagy  
csehszlovák  címerrel.  1928/29-ben  és  1930-ban  a  kör-
pecséten már  csak ruszin  nyelvű felirat volt  és  Podkar-
patská  Rus  (Kárpátalja)  címere,  de  még  Királyháza  
helységnévvel. 

Dr.  Sárkány  Lajosné, aki  valószínűleg  szlovák  szár-
mazású lehetett, igen jó tanító volt. Többek között  meg-
tanított  bennünket  egy  szlovák  népdalra  is:  „Limbora,  
limbora, zelená limbora. Padajú oriesky, padajú oriesky, 
drobné orieskata. Padajú, padajú drobné orieskata.  Kdo  
vás  pobere,  kdo  vás  pobere  královské  dievcata".  Ami  
magyarul hevenyészett fordításban körülbelül így hang-
zik:  Diófa,  zöld  diófa, hullnak  a kisdiók.  Ki fog elvenni 
titeket  királyházi  lányok.  



Hazafias  verseket  is  tanultunk.  Az  egyik  így  szólt:  
Szlovenszkó hazám  szeretem,  ez táplál  és nevel  engem.  
Érte  élek,  érte  vagyok,  érte,  ha  kell,  meg  is  halok.  

Én  otthon  a  szüleimtől  azt  hallottam,  hogy  a  mi  ha-
zánk  Magyarország.  

Apámmal  kapcsolatban  kevés  emlékem  van,  hiszen  
még tízéves  sem voltam,  mikor  meghalt.  Olykor  én  vit-
tem neki a fűtőházba az ebédet (egyébként hazajárt ebé-
delni).  Csodáltam  a  nagy  mozdonyokat  és  büszke  vol-
tam apámra, hogy meg tudja javítani ezeket  a hatalmas 
gépeket.  Sztrizsák  Pali bácsi  apám segédmunkása  volt.  

A vasút építtetett  egy nagy élelmiszer-áruházat  nem  
messze  az  átjárótól. Ez volt  a „konzum",  ahol  a  vasuta-
sok  hitelben  is vásárolhattak,  mindennel  jól  fel  voltak  
szerelve.  Ott  láttam  például  először  süvegcukrot  (talán  
utoljára  is).  

Ez  a konzum  egy éjszaka leégett.  Másnap  Pali  bácsi  
elújságolta  apámnak  a  nagy  eseményt:  Hallotta,  Ozs-
váth  úr,  hogy leégett  a konzum? Én nem  sajnálok  sem-
mit,  csak  azt  a  sok drága  heringet.  Pali  bácsinak  a  sós  
hering jelenthette  az  élvezetek  netovábbját.  

Az  iskola  minden  évben  kirándulásokat,  „majáliso-
kat"  szervezett  a  verécei  hegyen.  Rendszerint  június-
ban.  (Nem  emlékszem  rá,  hogy  valaha  is  rossz  idő  za-
varta  volna  meg ezeket  az egésznapos  kirándulásokat.)  
A majálisra  sok verset  és  dalt  tanultunk.  

Apám munkaidő után  meg vasárnap is eljárt  a Grün-
berger-féle  kuglizóba,  ahol  kocsma  is  volt.  Néha  én  is  
„állítottam" és akkor leesett  egy pár korona. Apám neve  
két  helyen  is  szerepelt  a  gerendákon:  „Ozsváth  ütött  
9-et,  fizetett  1 liter bort". Ez dicsőségszámba ment. Elég 
gyakran dalolva jött haza, ilyenkor azt énekelte  anyám-
nak: „Magos jegenyefán sárgarigó fészek...". Anyám  csi-
títgatta,  legyen  csendben,  mert  már  alusznak  a  gyere-
kek.  Egyszer  szemrehányta  apámnak,  hogy  sokat  költ  



italra.  Az  volt  rá  a  válasz:  „Aki hátul  jön,  tegye  be  az  
ajtót." 

Sajnos, ez korán  bekövetkezett  — mindössze  39 éves  
volt.  A beregszászi  kórházban  egy perforált  vakbélope-
ráció  után  történt,  pedig  Linner  főorvos  operálta.  
Anyám  szerint  két  vagy  három  nap  múlva  kereszt-
anyám  meglátogatta  és megetette  apámat,  aki  éjjel be-
lázasodott,  leesett  az  ágyról,  a  sebe felszakadt  és  meg-
fertőzódött.  Mire  észrevették,  már  nem  lehetett  rajta  
segíteni. 

Anyám  aznap látogatóba  ment  Beregszászba.  Estére  
ért haza! Szvernyák,  Lévy, Perémi,  Gáspár bácsi  akkor  
is nálunk voltak, mindig hozzánk jöttek kártyázni,  még  
apám  kórházi  ápolása  idején  is.  Ezt  sohasem  tudtam  
megérteni,  hiszen  a  konyhánk  foldeletes  volt  és  petró-
leum  lámpával  világítottunk.  Anyám  belépett  az  ajtón  
és  csak  ennyit  tudott  mondani:  „Meghalt  Józsi"  és  el-
ájult.  Abban  az  évben  nem  volt  már  karácsonyfánk.  
Apám  december  23-án  halt  meg.  Anyám  úgy  intézke-
dett,  hogy  hozzák  haza,  de  ahhoz  a  koporsót  le  kellett  
plombálni.  Ez  sok  pénzébe  került  anyámnak,  de  azt  
akarta, hogy apámat  a királyházi református temetőben 
temessék  el.  A  temetés  az  udvarunkon  történt  kará-
csony utáni  napon.  Én kint  sem lehettem  a  koporsónál,  
mert  torokgyulladással  feküdtem,  csak  a  konyhaabla-
kon  át  nézhettem  a  szertartást.  (A református  temető  
már  évek óta nincs meg,  az apám sírján és más  sírokon  
szemetet  tároltak  a  szomszédok,  a  fejfákat  elhordták  
tüzelőnek,  a  márvány  síremléket  elhordták,  vagy  ösz-
szetörték.) 

Apám ritkán  beszélt  nekünk  a katonaéletéről,  pedig  
hadifogságával  együtt  letöltött  több  mint  hét  évet.  A  
szerb  frontról  az  olasz  frontra helyezték  át  alakulatu-
kat,  s  ott  esett  fogságba.  



Megtanult  gagyogni  olaszul  és  ezt  a  tudását  fel  is  
használta,  Johan  bácsival  (mindenki  így  hívta  Johan  
Griz olasz származású kőművest, aki a Tisza-hidak  épí-
tésekor  került  Királyházára)  olaszul  beszélgettek.  Na-
gyon  büszke voltam  ilyenkor  apámra.  

Johan  bácsiék  háza  a  várhegy  északi  oldalán  volt,  
mindkét oldalon gyümölcsössel. Róza néni, akit minden-
ki Johán-néninek hívott, engem beengedett  a kertjükbe 
körtét,  almát,  diót  szedni.  

A templomba  mindig  együtt  mentek  anyámmal,  aki  
a  házunk  előtt várta  meg  Róza  nénit.  

Mi, királyházi gyerekek  a vár északnyugati  sarkában  
levő kerek  bástyát,  ill.  annak  romjait  és  a  délnyugati  
várromot,  ami  egy sfinx alakját mutatta,  másztuk  meg  
legszívesebben,  hiszen  azt tartottuk  nagy  bravúrnak.  

A vár  keleti  részén  volt  egy  nagy  lyuk,  amiben  egy  
gyerek is elfért. Mi egy ágyúgolyó nyomának hittük,  pe-
dig  inkább  csak  a  sikertelen  robbantás  (1672)  marad-
ványa  volt.  E volt  bástya  mögött  a  sziklát  mély  szaka-
dék  vágja  ketté.  Lent  egy  kis  pázsitos  rész  volt,  air it 
mi Tündér  Ilona  tartózkodási  helyének hittünk.  A sza-
kadék  végén  volt  egy  madárcseresznyefa,  az  ágai  be-
nyúltak  Stromék  kertjébe,  amelyben  oltott  cseresznye-
fák  voltak,  s  amelyeket  bátrabb  társaim  gyakran  
megdézsmáltak.  Istenkísértés  volt  Stromékhoz  leeresz-
kedni,  de  elég  sokszor  megtettük,  mert  ez volt  a  legrö-
videbb út  a titokzatos  várpince  mellett  a  hazajutáshoz,  
a  Verécei  utca  621-hez.  



Várkápolna. 

A vár  területén  igen jól lehetett  bújócskázni,  bigézni  
a  kápolna  előtti  téren,  a  Tisza  felőli domboldalon  hen-
gergőzni  lefelé, alig volt rajta fa (az is csenevész),  télen  
szánkázni.  Legjobb volt azonban  a romokra mászni.  In-
nen  szép kilátás  nyílt  a  Kárpátok  nyúlványaira.  

A téli  szórakozásunkhoz  tartozott  a  szánkózáson  kí-
vül  a jéghokizás.  Ezt  a  cseh  gyerekeknél  láttuk,  de  mi  
a magunk módján csináltuk! Nekünk ugyanis  soha nem 

Várrom. 



volt  gyárilag  készített  hokibotunk  és  korongunk,  mint  
a cseheknek, de faragtunk faágból hokibotot, korong he-
lyett  megtette  egy  rossz  teniszlabda.  Mivel  mi  a  Sokol  
pályán  nem  korcsolyázhattunk  és  nem  hokizhattunk,  
vagy  a befagyott  mocsár jegén,  vagy  a vár  alatti  két  tó  
egyikén  űztük  e  sportokat.  

Jól emlékszem arra  az esetre, amikor  a román  király  
és fia, no meg a kísérete Királyházán keresztül  (Halmin  
át)  utazott  Prágába.  Minket,  kisiskolásokat  is  kivezé-
nyeltek  az  állomásra.  Kezünkbe  adtak  kis  csehszlovák  
és  román  zászlókat,  amiket  a  vonat  ott-tartózkodása  
alatt  állandóan  lobogtatni  kellett.  Hogy  eltüntessék  a  
ronda vasútállomást,  sok hatalmas fenyőfát ástak be az 
első vágány elé, így a harmadik vágányra befutó külön-
vonat  utasai  csak  a  szép  fenyőket  láthatták.  

Károly  román  király  és  fia,  meg  a  kíséretük  tagjai,  
amíg  a  mozdonycsere  és fékpróba tartott,  a  vonat  mel-
lett  leterített  szőnyegen  sétálgattak.  Nekem  a  tisztek  
ruházata  közötti különbség tűnt  fel leginkább.  A romá-
nok  cicomás,  lecsüngő váll-lapos  és  sokzsinóros  egyen-
ruhája élesen elütött  a csehszlovák tisztek egyszerű,  íz-
léses  egyenruhájától,  de  legfeltűnőbb  a  román  tisztek  
kirúzsozott  arca  volt.  Mi,  gyerekek, jót  nevettünk  ma-
gunkban. 

Megtörtént  a mozdonycsere.  A mozdonyt  Szabó  bácsi  
vezette.  Fehérkesztyűs  kézzel.  

Királyházának ismét fellendült a vasúti forgalma ab-
ban  az időben.  Személyforgalom is volt Halmi  és  Mára-
marossziget  között  (akkor  mindkettő  — Trianon  jóvol-
tából  — Romániához  tartozott).  A  személyforgalom  az  
ún.  „peage forgalom" keretében  zajlott le. A csehszlová-
kiaiak  is utazhattak  a román  kocsikban,  pl.  mi  Király-
házáról  Aknaszlatinára.  

Jelentős  volt  a  teherforgalom  Halmi  felől,  mert  itt  
naponta  legalább két, sertéseket  szállító vonat  közleke-



dett.  A hízott  sertések  itatása  és  orvosi  vizsgálata  Ki-
rályházán,  a  legszélsőbb vágányon  történt.  

Nyaranta  bizony  elég  sok  disznót  kellett  kiszedni  a  
kocsik  alsó  részéből,  a  cigányok  nagy  örömére,  akik  
nemcsak  a disznókat kapták  meg elásás végett,  hanem  
a petróleumpénzt  is, hogy elásás előtt égessék el azokat. 

Ha  több volt  az  elhullott  sertés,  egy párat  elégettek,  
elástak  belőlük  a  dögtéren,  de  azért jutott  a  cigányte-
lepre is, amely ott volt Királyháza  és Veréce között tisz-
tes  távolságban.  Nagy  disznótorokat  rendeztek,  mula-
tásuk  elhallatszott  a faluig. 

Ezen  a  peage  vonalon  a  CFR  a  kelet-európai  időt  
használta: egy óra volt az eltérés. Nagytarnán  11 órakor 
harangozták  a  delet  a katolikus  templomban.  Ha  szép  
volt  az  idő és  kelet  felől fújt  a  szél,  nálunk  is  lehetett  
hallani.  Nagytarnát  Trianon  Csehszlovákiának  juttat-
ta,  de  a két „baráti  állam" néhányszor  határközségeket  
cserélt.  Akli,  Fertősalmás,  Nagypalád  így került  Cseh-
szlovákiához. 

Apám  halála  évében  ötödikes  voltam.  Apámmal  rit-
kán  jártam  istentiszteletre,  mert  ő  inkább  kuglizni  
ment  Grünbergerhez.  Pedig  nagyon  szerettem,  amikor  
a  gyülekezetben  együtt  énekelhettem  a többiekkel  és  a  
szöveg erősen  foglalkoztatta  fantáziámat.  

Legnagyobb hatást  és legmaradandóbb emléket  még-
is  az  „Erős  várunk  nékünk  az  Isten"  melódiája  tette.  
Amikor  ezt  a  melódiát  hallottam,  mindig  a  protestáns  
gályarabok  jutottak  eszembe,  akikről  a* tiszteletes  úr  
olyan megrázóan tudott beszélni, annyira  plasztikusan,  
hogy  szinte  magam  előtt  láttam  az  evezőkhöz  láncolt  
prédikátorokat. 

Apám  helyett  anyámmal  jártam  a  katolikus  temp-
lomba; misére, litániára,  rorátéra,  gyászmisékre,  teme-
tésekre,  búzaszentelőre.  Ember  Péter  tisztelendő  úr  
megengedte,  hogy ministráljak  is református  létemre.  



Ilyen előzmények után  lettem katolikus.  És hogy ka-
tolikus lettem,  a királyházi református gyerekek kiutál-
tak  maguk  közül,  összefogtak  ellenem,  sokszor  meg  is  
vertek.  A következő évben még inkább eltávolodtam  tő-
lük, mert engem anyám  a nagyszőlősi ruszin nyelvű pol-
gári  iskolába  íratott,  mondván,  „könyebb lesz  később  a  
gyereknek".  Igaz,  oda  Íratták  még  be  Dóry Jóskát,  Fe-
kete Bélát, Horbász Ferit, Gecse Jóskát, Holozsay Rozit. 

Nagy gond a bejárással nem volt, mert mint  vasutas-
gyerek,  szabadjegyet  kaptam.  

Pár  magyar  gyerek  cseh  iskolába járt.  Ott  tilos  volt  
egymás  között  is  magyarul  beszélniük.  Ilyenek  voltak  
G.  Sanyi,  G. Józsi,  M.  Sanyi,  K.  Ödi  és  mások.  Nevet-
séges  volt,  amikor  K.  Ödön  bácsi  így  szólította  meg  a  
fiát:  „Ту, Edene."  (A cseh  nyelvben  nincs  ö hangzó.) 

Hiába  volt  nekem  a  III.,  IV.  és  V.  elemiben  ruszin  
nyelvből jelesem,  ruszinul  nem tudtam,  legfeljebb csak 
elég  sokat  értettem.  A  polgáriban  minden  tantárgyat  
ruszinul  adtak  elő.  

Szerencsére  az  iskola  vezetősége  annyira  türelmes  
volt  a  nyelvet  nem tudókkal  szemben,  hogy  az első ne-
gyedévben nem is osztályoztak bennünket csak énekből, 
tornából, kézimunkából és rajzból. Félévre már kaptunk 
bizonyítványt.  Osztályfőnökünk,  Michálek,  cseh  ember  
volt, aki tornára  és csehre tanított.  Négyéves  polgárista  
létem alatt  egy elégséges jegyem volt német  nyelvből — 
másodikos  koromban.  Sokat  tanultam  mindig,  hogy  le  
ne maradjak  a ruszinoktól.  Ennek  meg  is volt  az  ered-
ménye. A negyedik osztályt (amit évközben  visszaminő-
sítettek harmadikká,  mert bevezették  az előkészítő osz-
tályt) kitüntetéssel  végeztem.  

A  polgáriban  egyébként  nem  volt  szabad  magyarul  
beszélgetni  egymással.  Akit  (a  spiclik)  bejelentettek  a  
„szud"-nak  (bíróság), hogy magyarul  beszélt,  azt  a szud 
elnöke  — Dóry  Pál  (negyedikes  volt) büntetésre  ítélte.  



Az  ítélet  rendszerint  az  volt,  hogy  hússzor,  ötvenszer  
(visszaesőnél),  százszor  szépírással  le  kellett  írni:  „Ne  
szmiju po magyarszki hovoriti." (Nem szabad  magyarul  
beszélnem).  Ez  a  Dóry  Pali  olyan  családban  született,  
ahol  az apa magyar volt,  az anya ruszin.  Később ruszin 
tanító  lett.  

A  csehek  térfoglalása  már  bejövetelük  után  roham-
léptekkel történt. Az 1920. évi első népszámlálás  szerint  
a  faluban  208  cseh,  1851  ruszin,  895  magyar  és  437  
zsidó  volt.  

A csehek töltötték  be mindenütt  a vezető állásokat  a  
vasúton,  a  pénzügyőrségen,  a  vámhivatalnál,  a  postá-
nál.  Nem számított,  hogy alig, vagy sehogy sem  tudták  
megértetni  magukat  a  lakossággal.  

Alighogy  megmelegedtek,  elkezdték  forszírozni  a  
nyelvvizsgát.  De nemcsak  a nyelvvizsgát,  hanem  az  ál-
lampolgárságot  is  firtatták,  méghozzá  igen  szigorúan.  
Az  anyaországiakat,  az  erdélyieket  nagy  tortúrának  
vetették  alá.  Kitelepítették,  vagy  eltanácsolták  őket.  
Kivételt  képeztek  a  zsidók,  akik  —  ügyesen  —  vagy  
csehnek,  vagy  zsidó  vallásúnak  tüntették  fel  magu-
kat. 

A falu lakosságának etnikai összetétele  megváltozott.  
A magyarság  meggyengült.  

Az  1925.  évi parlamenti  választásokon  12 párt  indí-
tott  jelölteket.  Apám  a  szociáldemokrata  pártnak  volt  
tagja, és mint  ilyen,  a szavazatszámláló  bizottságnak  is  
tagja  volt.  

Az 1932-es világválság Királyházán  is érintette  a la-
kosságot.  Decemberben  199 munkanélküli  volt  a  falu-
ban. 

Ebben  az  időben  a  lakosság  követelte  a  Kulturális  
Minisztériumtól,  hogy  a  nagyszólősi  állami  polgári  is-
kola hat párhuzamos osztályának Királyházára való ki-
helyezését  engedélyezze.  Ez  meg is történt  1933.  szep-



tember  l-jével. Négy osztály az elemi iskola  épületében  
nyert  elhelyezést,  melyet  délelőtt  a  polgári,  délután  az  
elemi  iskola  vett  birtokába.  Itt  fejeztem  be  a  polgári  
iskolai  tanulmányaimat.  A  kihelyezett  osztályokat  
1936. január  l-jétől  önálló intézetté  nyilvánították.  

A csehek  1930-ra  szép, modern iskolát építettek  ma-
guknak  a  községi  vasúti  fürdővel  átellenben.  Ez  a  
medencével  ellátott  közös fürdő nagyon fontos szerepet 
játszott  a  falu  iskolás  korú  gyerekeinek  életében.  Osz-
tályonként  és hetenként  vitték  a gyerekeket  — megha-
tározott rendben  — fürdeni. Ezekben az években legfel-
jebb  egy pár  családnak  volt  fürdőszobás  lakása.  

A cseh iskolát  dr.  Miroslav  Tyrsről,  a nagy hazafiról  
és kiváló cseh tornászról nevezték el. (1939 után  ez ma-
gyar  iskola  lett.)  

1935-ben  ismét  parlamenti  választások  voltak.  Újra  
a  kommunisták  kapták  a  legtöbb  szavazatot,  ezúttal  
248-at. 

A polgári negyedik osztályában Buczkó István volt  az 
osztályfőnököm,  egyben  az  iskola  igazgatója.  Neki  kö-
szönhetem,  hogy  nem  géplakatos  lett  belőlem,  mint  a  
bátyámból. Tradíció volt ugyanis a proletár  családoknál,  
hogy  a  fiúgyermek  is  apja  mesterségét folytatja.  

Buczkó igazgató úr többszöri agitáció után  meggyőzte  
anyámat, hogy ne adjon lakatosinasnak, hanem  írasson  
a huszti  gimnáziumba.  Ott  azonban  előbb még felvételi 
vizsgát  kellett  tennünk.  Engem  a  polgári  iskola  után  
harmadik osztályba vettek fel Prodán Péterrel  (a későb-
bi  költővel)  együtt,  a  többi  osztálytársamat  csak  a  má-
sodikba. 



Királyháza.  Látkép.  

Gimnáziumba  kerülvén,  életvitelem  kissé  megválto-
zott.  Korábban  kellett  kelnem,  később  ebédeltem.  

A huszti gimnázium ruszin tagozata  1921-ben kezdte 
meg működését, de külön épülete nem volt. Az osztályok 
az elemi és polgári  iskola épületében voltak  elhelyezve.  
Én  a „Bevka" iskolában kezdtem meg  tanulmányaimat,  
mint  harmadikos.  

Egy  padba  kerültem  Prodán  Péterrel,  aki  a  polgári-
ban  is  osztálytársam  volt.  Belőle  oroszul  verselő  költő  
lett.  Horbkai  (rákospataki)  volt.  A  ruszin  ifjúság  két  
irányzat,  az  orosz  és  az ukrán  befolyása alá került.  Az  
orosz  irányzatot  általában  az  emigráns  orosz  tanárok  
és  a  pravoszláv  (görögkeleti)  papok  erősítgették,  támo-
gatták.  Külön  cserkészcsapatuk  volt  az  őket  körülvevő  
fiataloknak:  a szkaut. Orosz hazafias dalokra tanították 
őket. A szkautban  főleg pravoszláv vallású  fiatalok  vol-
tak. 

Az  ukrán  irányzatot  az  ukrán  emigráns  tanárok  
élesztgették,  főleg azok, akik  Galíciából jöttek,  Galíciá-



nak  Lengyelországhoz  csatolása  után.  Csehszlovákiá-
ban mind  az  orosz,  mind  az ukrán  emigránsokat  szíve-
sen  látták.  Az ukránoknak  is  volt  cserkészcsapatuk:  a  
plaszt.  Egyesületük  is  volt:  Proszvita.  A  magyarság  
szempontjából  ez  a  kettős  irányzat  azért  volt  jó,  mert  
amíg egymást rágták, kevesebb idejük maradt  a magya-
rok  bántására.  

A magyarokat egyébként egyik irányzat sem szerette.  
Abban  egyek  voltak,  hogy  minden  bajukat,  szegénysé-
güket,  elmaradottságukat,  nyomorúságukat  a  magya-
rok ezeréves elnyomására  vezették vissza.  Ebben  segít-
ségükre  volt  a  cseh  propaganda.  

Hiába tanultam  meg ruszinul  a polgári iskolában,  ez a  
nyelvtudás  a  huszti  gimnáziumban  kevésnek  bizonyult.  
Sem  oroszul,  sem  ukránul  nem  tudtam,  márpedig  az  
emigráns  tanárok  saját  anyanyelvükön  oktattak  és felel-
tettek. Tankönyveink  pedig csehek voltak. El kell monda-
nom, hogy a tanárok  egy-két  kivételtől eltekintve  elég to-
leránsak  voltak  a feleltetésnél — a nyelvet  tekintve.  

A  róm.  kat.  hittant  is  ruszinul  kellett  volna  tanítania  
Bártfai Kálmán  tisztelendő úrnak.  О maga  nem tudott  ru-
szinul  és így csak formális volt  a tanítás.  Bizonyítványaim-
ban csak hittanból  és testnevelésből volt jelesem. 

Közben  elkészült  az új huszti  gimnázium.  Ez  sokkal  
közelebb  volt  a  kisállomáshoz.  1934.  november  végén  
kezdődött  meg benne  a tanítás.  A bejáró diákok  részére  
külön várószobákat  rendeztek  be. Az iskolában  minden  
osztálynak  külön  öltözője  volt,  ahol  a  felső  ruházatot  
tartottuk,  és  be  kellett  akasztani  a  zacskóban  elhelye-
zett  papucsot.  A  parkettás  osztályba  csak  papucsban  
lehetett  bemenni.  Szép  nagy,  igen  jól  felszerelt  torna-
termünk  volt.  Szakképzett  tornatanárok  oktattak  (egy  
kivétellel  csehek  voltak.)  Én  a  kosárlabdában,  röplab-
dában  és kézilabdában jeleskedtem. A kosárlabda  szak-
osztálynak  még  az  érettségi  előtt  is vezetője  voltam.  



Az  osztályban  hárman  voltunk  magyarok:  Klekner  
Tibor,  Szeibert  Vilmos  és  én.  

Klekner  Tibi  1939-ben  otthagyta  a huszti  gimnáziu-
mot  és  elment  a  beregszászi  magyar  gimnáziumba.  
Szeibert  Vili  a negyedik  osztály után  elment  hentesnek  
(apja  is  az  volt).  

Rendkívül  szegényen  élt  a  ruszin  diákság.  Volt  egy  
osztálytársam  — Mihail  Purdes  — kiváló  tornász,  gyö-
nyörű  izomzatú  fiú  — neki  például  nem  volt  inge.  

A  vidéki,  bejárni  nem  tudó  diákokat  diákotthonok-
ban,  a  görög katolikusokat  a  görög katolikus,  a  pravo-
szláv  vallásúakat  a  görögkeleti  .diákotthonban  helyez-
ték  el.  Ezek  a  diákotthonok  az  ukrán,  illetve  az  orosz  
nacionalizmus  melegágyai  voltak  és  magyar  gyűlölet-
ben  is  egyek  voltak.  

Említettem már, hogy a tanárok saját anyanyelvükön 
oktattak. A matematikát,  a  fizikát,  az ábrázoló mértant, 
a  németet  — oroszul.  A történelmet,  a  filozófiát  — uk-
ránul,  a  földrajzot,  kémiát — csehül. Hupalovszkij tanár 
úr,  aki  a  történelmet  oktatta  (cseh  felesége volt,  aki  a  
cseh  tagozaton  tanított)  volt  talán  a  legkevésbé  tole-
ráns.  Sirmer tanár  úr  sem bánt  velem kesztyűs  kézzel,  
mert  gyakori kérdéseire (különösen  1937/38-ban),  hogy  
mit  mond  a  budapesti  rádió,  mindig  azt  válaszoltam,  
hogy  nem  tudom.  Egyszer  aztán  dühösen  azt  válaszol-
tam  neki,  hogyan  is  tudnám,  hiszen  nincs  is  rádiónk,  
sőt  még  villanyunk  sincs,  petróleumlámpával  világí-
tunk,  amellett  tanulok,  de  ezt  már  majdnem  sírva  
mondtam.  (Sirmerrel  1964-ben  találkoztam  Prágában  
a  Vencel  téren.  Mikor  megszólítottam  és  bemutatkoz-
tam  neki,  hogy  én  vagyok  az  a  bizonyos  magyar,  aki  
Huszton  nem  tudta,  hogy  mit  mond  a  budapesti  rádió,  
annyira  megijedt, hogy megsajnáltam.  Később  megtud-
tam,  hogy  üldözésnek  volt  kitéve  a  német  megszállás  
alatt,  de  a kommunista  rendszerben  is.)  



Igaz,  hogy  én  tudtam,  mit  mond  a  budapesti  rádió,  
mert  Valicskó Jóskáéknál  szinte  naponta  hallgattuk  a  
híreket. 

Nemcsak  a rádiót hallgattam,  hanem naponta  olvas-
tam a Prágai Magyar Hírlapot, ami  bérmakeresztapám-
nak járt.  Igaz,  hogy  Frici  bácsitól  — akiből  nemsokára  
Kárpátalja  vámfőparancsnoka  lett  — gyakran  kaptam  
szemrehányást,  hogy az újságban nemcsak  a sportot  ol-
vasom. Én bizony mást is szívesen olvastam, és gyakran 
bánkódtam  amiatt,  amikor  az újság üres  oldallal jelent 
meg,  vagy pedig  ezzel  a  felírással:  „Elkobzás  után  má-
sodik  kiadás."  

Csermák  tanár  úr  sem  kedvelt  engem.  О  a  kémiát  
tanította csehül, cseh tankönyvből. Szerettem  a kémiát, 
tudtam  is  az  anyagot,  titkos  vágyam  az  volt,  hogy  ve-
gyészmérnök  leszek.  Csermák  a  tudásomat  elégséges-
nek  minősítette.  

(Hogy  egy  kicsit  nyomta  egy-két  tanár  a  magyar  
nemzetiségű diákokat, annak  a rég beidegződött  gyűlöl-
ködés  mellett  az  volt  az  oka,  hogy akkortájt  gyilkolták  
meg  Marseille-ben  Sándor  jugoszláv  királyt,  s  a  gyil-
kosságot  mindenáron  a  magyarok  nyakába  akarták  
varrni.  Magyarellenes  hisztéria  kezdődött  és  nekünk,  
ottani  magyaroknak  kijutott  a  gyűlöletből.)  

Tiltakozásul  Csermák diszkriminációja ellen,  elkezd-
tem  „lógni"  a kémia  órákról.  

1938-ban még a huszti gimnázium is részt vett  a prá-
gai  országos  tornaünnepségen.  Én  a gimnázium  kispá-
lyás  kézilabda-  és  röplabda-csapatában  szerepeltem.  
Szerepelhettem volna  a tornászcsapatban  is, mert tagja 
voltam,  de anyám  nem  bírta  megvenni  a hozzávaló  ru-
házatot:  a  fehér tornacipőt,  a  fehér  zoknit,  a  piros  tor-
nanadrágot  és -a fehér  tornainget.  

Mindenkinek,  aki  részt  vett  a játékokon,  egy  „domo-
venka"-ja,  egy  vászondarabkára  nyomtatott  felírása  



volt  arról,  melyik  városból  jött.  Nekünk,  kárpát-
aljaiaknak cirill-betűs „domovenkánk" volt. Egy Louny-
ból jött cseh kislány megkérdezte tőlem, hogy hol is van 
az  a  XYCT  (Huszt).  

A kézilabda-mérkőzésen  már  az  első fordulóban  ki-
estünk.  Mi  tornacipőben  mentünk  ki  a  pályára,  az  el-
lenfél pedig stoplis futballcipőben. (A tornatanárunk va-
lószínűleg  nem  tudta,  hogy  szabadtéren  már  ilyen  
szerelésben  játszanak.)  

A röplabdában  eljutottunk  az elődöntőig,  ott  3:2-re  ki-
kaptunk  a  plzeni gimnázium  csapatától.  Szakadt  az  eső.  

Az országban  már  abban  az  időben  nagy  volt  a  nyugta-
lanság. A kárpátaljai nemzetiségek követelték, hogy csatol-
ják  őket  az  anyaországukhoz,  a  ruszinok  egy része Ukraj-
nához,  más  része  Csehszlovákiához  akart  tartozni,  egy  
elenyészően kis része pedig a magyar kapcsolatokat kereste. 

Az I.  Bécsi  döntés  Magyarországnak juttatta  Szlová-
kia  és  Kárpátalja  egyes  déli  részeit.  Kárpátalja  12800  
km2-nyi  területéből  1523 km2-t  adtak  vissza  Magyar-
országnak  123233 lakossal. Királyháza nem került bele. 

A huszti gimnázium ukrán gimnázium lett.  1938-ban  
év végén még szerepelt  a bizonyítványban  a kárpátorosz 
nyelv  és  külön  az  orosz  nyelv,  1939 első félévében  már  
csak  az  ukrán  nyelvet  tüntették  fel.  Míg  1938-ban  
Csehszlovák  Köztársaság  — orosz helyesírással,  1939-
ben  Csehszlovák  Köztársaság  és  huszti  ukrán  állami  
reálgimnázium felirat volt a bizonyítványban.  Csehszlo-
vákiát  már  kötőjellel  írták,  mellette  Kárpát-Ukrajna.  
Az  igazgató  D.  Popovics  lett  (egyébként  g.  kat.  pap).  
1939 januárjában  kivezényelték  a  diákokat  a  Korona  
szálloda  előtti  térre,  ahol  többezer  főnyi  tömeg  előtt  
Klem pus ukrán vezér és más  szónokok követelték,  hogy  
a  csehek menjenek haza  Kárpátaljáról  és hogy  Kárpát-
alját  csatolják  Ukrajnához.  A  hangoskodók  egy  része  
galíciai ukrán volt, kiknek korábban Csehszlovákia  me-



nedéket  adott,  s akik német  segítséggel  megalakították  
a  szics-gárdát.  Szép, testre  szabott  egyenruhát  kaptak  
és egy kis pisztolyt. Ez csak arra  lehetett jó, hogy a civil 
lakosságot  félelemben  tartsák.  

Az  iskolákban  is  megkezdődött  a  „szicsovikok"  be-
szervezése.  Az  ismerősök  közül  T.  Miklós  és  I.  Gyula  
lett  „szicsovik".  

Királyházán  a  szics-laktanya  egy  elhagyott  zsidó  
házban volt, ahol állítólag „komoly" fegyvereik is voltak. 

Öröm  és  félelem  közt  teltek  napjaink.  Annak  örül-
tünk, hogy a Bécsi döntéssel visszakapott  Magyarország  
bizonyos területeket,  de  az hallatszott,  hogy  a  németek  
nem  adják vissza  Kárpátalja  többi  részét  háborús  ter-
veik  miatt.  Egy  ukrán  fasiszta  államot  akarnak  létre-
hozni, ezért is támogatják az ún. Kárpát-Ukrajnát.  En-
nek  vezetője  1938.  október  25-tól  kezdve  Avgusztin  
Volosin  lett.  Rezidenciája  Huszton,  a  nemrég  épült  fő-
szolgabírói  hivatalban  volt  1939. március  közepéig.  

Huszt  látképe.  Jobbra  lent  a  
főszolgabírói  hivatal  épülete.  



Észrevettük,  hogy  a  csehek,  akik  csak tehették,  köl-
töznek.  Ezt jó jelnek tekintettük,  bár  egy kicsit  féltünk 
is  ajövőtól.  

A  csehszlovák  hadsereg,  legalábbis  a  Kárpátalján  
maradt  része,  érintetlennek  látszott.  Főparancsnoka,  
Prchala tábornok  (akinek  orosz volt  a felesége) nem  en-
gedett  az  ukrán  nacionalisták  követeléseinek  és  nem  
adta  át  nekik  a  fegyvereket,  még  a  kézi  fegyvert  sem.  
О  a  viski  és  a  máramarosszigeti  hídon  át  Romániába  
menekült. 

Huszton, de másutt is, előkészületek folytak az önálló 
Kárpát-Ukrajna kikiáltására.  Ez az aktus  a huszti  gim-
názium  tornatermében  történt  volna  meg,  mégpedig  
március  2-án.  Szervezési  hiba  miatt  —  a  képviselők  
többsége  nem  is tudott  róla.  A posta,  a  közlekedés,  ál-
talában  az  adminisztráció  felbomlóban  volt.  A  csehek  
csak  a meneküléssel  foglalkoztak.  

Az „ukrán"  posta  különböző nyomtatványokkal  (em-
léklap,  díjjegyes) pedig felkészült  a március 2-i  ország-
gyűlés  megnyitására.  

A kapkodásra  és  az  egységes  ukrán  nyelv  hiányára  
jellemző,  hogy  a  nyomtatványok  egymondatos  feliratá-
ban  két  hiba  is  volt.  

Az  országgyűlésnek  végül  is  március  15-én  kellett  
volna  összeülnie.  Erre  a napra  csak  a posta  készült fel.  
Kiadtak  egy  3K(!)  bélyeggel  ellátott  borítékot,  amelyet  
csak  Huszton  árusítottak.  Az  első  napi  bélyegzőn  III.  
15-e van  (magán  a  bélyegen  III.2.).  Az állam  neve  Ces-
ko-Slovensko,  kötőjellel,  alatta  kisebb  betűkkel  Kar-
patszka  Ukrajina  (cirill  betűvel)  szerepel.  

Még  aznap  megindult  a  magyar  honvédség  az  ezer-
éves határok  felé.  

A  szicsek  egy  csoportja,  körülbelül  egy  félszázadnyi  
ember, Rákásznál megpróbált leszerelni egy Nagyszőlős 



környékéről  menekülő  cseh  századot,  de  a  parancsnok  
nem  volt  hajlandó átadni  a  fegyvereket.  

A  szicsek  Királyházáról  még  délelőtt  elmenekültek.  
Mi, magyarok összeverődtünk, nemzeti zászlók is előke-
rültek,  nemzeti  dalokat  énekelve  körüljártuk  a  falut!  
Nagyon  boldogok  voltunk!  A  Mocsár  mellett  láttuk,  
hogy egy pár honvéd kúszva, szökellve halad Veréce irá-
nyába.  Oda  kiáltottunk  nekik,  hogy  nyugodtan  feláll-
hatnak, hiszen a faluban nincsenek szicsek. Ok azonban 
továbbra  is  harcszerűen  szökdeltek  Veréce  felé.  Vitéz  
Loósy Alajos erről így ír  16 oldalas könyvecskéjében: „A 
24.  határvadász  zászlóalj  kerékpáros  századát  a  
harccsoportparancsnok  a  14. kerékpáros  zászlóalj végé-
re irányította,  mely zászlóaljat mint jobb oszlopot Nagy-
szőlősnél  délkelettől  Királyházán  és  Verécén  át  előtö-
résre  utasította."  

Mi meg Királyházán  ünnepeltünk.  
Pár hetes szünet következett  be a tanításban.  A gim-

názium  tornatermét  és  az  osztályokat  az  oda  beszállá-
solt katonaság  tönkretette.  

Az elfogott szicseket  a  csendőrök  (csak  a  kárpátaljai  
származásúakat)  a  környékről  a Tisza  bal partján  levő  
kirvai  fogolytáborba vitték,  ahonnan  Marina  Gyula  gö-
rög  katolikus  kanonok,  akkor  már  kormányfőtanácsos  
mentette  ki,  mint  megtévesztett  fiatalokat,  ahogy  azt  
„Ruténsors  — Kárpátalja végzete"  c. könyvében  megír-
ta. 

A tanárok  közül  sokan  (oroszok  és  ukránok,  de  volt  
közöttük  ruszin  is)  elmentek  a  csehekkel.  A  gimnázi-
umban  bevezették  a  magyar  nyelv  oktatását.  Ezt  egy  
volt  polgári  iskolai  tanárnőre  bízták,  aki  tudott  ruszi-
nul. 

Az  1939.  július  15-i  éjféli  állapotnak  megfelelően  
megtörtént  az  első  magyar  nép-,  földbirtok-  és  állat-
összeírás.  Ez  számomra  pár  pengő  bevételt  jelentett,  



mert összeíró biztos lettem. Ezek szerint  Királyházának  
4875  lakosa  volt.  1456  nőtlen,  934 házas,  29  özvegy,  1  
elvált  (azóta  sem  láttam  ilyen  bontásban  népszám-
lálást).  A faluban  556  analfabétát  találtak.  Ez  13,2%-
nak  felelt meg. Legkisebb  a járásban.  A lakóházak  szá-
ma  1018 volt  (1910-ben  523).  Vallás  szerint  178  róm.  
kat.,  2870  gör.  kat.,  331 református,  38 evangélikus,  9  
görögkeleti,  702 izraelita,  17 egyéb.  Anyanyelv  szerint  
2648 magyar,  20 német,  21 szláv  (sic!), 2109 ruszin,  62  
jiddis,  15 egyéb. (Sok zsidó magyar anyanyelvűnek  Írat-
ta  be  magát,  a  cigányokat  is  magyarnak  kellett  beír-
nunk). 

Az  1939/40. tanévben már volt „anyaországi"  magyar  
tanárunk:  dr.  Kovács  Dénes.  Nem  volt  könnyű  dolga,  
mert  nem tudott  sem ruszinul,  sem oroszul. Nagy  Pista  
és  én  kiegészítő érettségi  vizsgát tettünk  magyarból.  

Az  a hír terjedt el, hogy egyetemre csak  olyan  diákot  
vesznek  fel,  akinek  magyar  érettségije  is van.  Ez  nem  
volt igaz, mert  a ruszinokat  nemhogy felvették az  egye-
temre,  de  még  ösztöndíjat  és  kollégiumi  elhelyezést  is  
kaptak. 

Egy  év  elteltével  a  vegyészmérnöki  karra  jelentkez-
tem,  de nem  hívtak  be, helyette  egy értesítést  kaptam:  
„Létszám  betelte miatt  nem volt  felvehető". így  azután  
vasutas  lettem.  

Érettségi  után  álláskeresés  következett.  Végül  is  
1940  augusztusában  Lipcse  községbe  mentem  körjegy-
zőségi  díjnoknak,  miután  Huszton  a  Máramarosi  Köz-
igazgatási  Kirendeltségen  letettem  a  hivatali  esküt.  
Alapbérem  93 pengő volt, ehhez járult  még  12 pengő 65 
fillér.  Nem  kellett  anyám  kenyerén  élnem.  

Lipcsén  Hubály  János  ruszin  parasztembernél  kap-
tunk  Stéfán  Zoltán  segédjegyzővel  albérleti  lakást.  

A  faluban  ruszinok  és  zsidók  éltek.  Magyar  család  
csak  egy volt:  a  csendőrparancsnoké.  



Pár havi ottlétem után  a megalakult  verécei körjegy-
zőségre  kerültem,  ugyancsak  díjnokként,  miután  Ki-
rályházát  Ugocsa  megyéhez,  Verécét  pedig  Máramaros  
megyéhez  csatolták.  

A  körjegyzőséghez  tartozott  Rákospatak,  Sósfalu,  
Csarnatő és Kistarna  község. Túlnyomó részben  ruszin  
lakosú  falvak,  de románok  és  zsidók  is  laktak  bennük.  
A körjegyzőségen kilencen voltunk beosztottak,  de  csak  
én voltam  magyar  nemzetiségű.  

Nagy  fordulat következett  be életemben.  1941 máju-
sában  felvettek a MÁV-hoz,  méghozzá Királyháza  állo-
másra. Ritka eset volt, hogy valakit  a szülőfalujába vet-
tek  fel,  a  főnököm meg is  kérdezte,  ki  a  protektorom.  

A rangom  „forgalmi napidíjas" lett,  de csak  1942-től,  
mert addig „különszerződéses érettségizett  órabérátalá-
nyos" voltam  havi  100  pengővel.  

A szakvizsgákat  megkésve  tettem  le,  kivéve  a  távir-
davizsgát.  24/24 szolgálatba  osztottak  be.  Ez: múlt  szá-
zadi  munkaidő-beosztás.  

Egy  alkalommal  az  utasok  előtt  durván  leszidott  az  
állomásfőnök.  Én  szintén  kiabálva  visszautasítottam,  
erre  lekommunistázott,  piszkos  Benes-katona  is  vol-
tam.  Berohant  a  segédhivatalba  és  elrendelte  Takács  
János  bácsinak,  a segédhivatal  vezetőjének,  hogy  a fel-
mentésemet  a  katonai  szolgálat  alól  vonassa  vissza  és  
engem vonultassanak  be katonának.  Szerencsére  érett-
ségi  után  megkértem  a  karpaszomány  viselésének  en-
gedélyezését  és  már  úgy vonultam  be  Husztra  a  24/11.  
zászlóaljhoz,  mint  karp.  honvéd.  Onnan  nemsokára  
Ungvárra vezényeltek  a távbeszélő tartalékos tiszti tan-
folyamra. 

Ősszel  Budapestre  vezényeltek  a  Károly  király  lak-
tanyába  folytatni  a tartalékos  tiszti  kiképzést.  Egymás  
között „hadapród iskolának" hívtuk. Hadapród  szakasz-
vezetői  rangot  értem  el.  Visszavezényeltek  Husztra,  



ahol  T. Tibor  főhadnagy egy szép napon arra  biztatott,  
hogy menjek az istállóba és válasszak ki egy lovat,  ame-
lyen ki fogok menni  a frontra. Megmondtam  neki  őszin-
tén, marhaságnak  tartom,  hogy ebben  a háborúban  lo-
von  üljön  a  szakasza  elején  a  tiszt,  hiszen  az  ellenség  
még könnyebben  lepuffanthatja. Csak válasszak  lovat,  
mert  más  a jó lovakat kiválasztja, nekem pedig egy „re-
monda" jut. 

A lovat  ki  nem  választottam,  mert  a  századhoz  jött  
egy távirat,  hogy  a  közlekedésügyi  miniszter  kérésére,  
a honvédelmi miniszter  azonnali leszerelésemet  rendel-
te  el.  

Jelentkeztem Királyháza állomásfőnökénél, dr. Virág 
Jenőnél. 

A nyár  folyamán  már  látszott  az  összeomlás.  1944.  
március  29-én  Kárpátalját  hadműveleti  területté  nyil-
vánították.  Az  egyik  májusi  estén  a  PUP  (pályaudvar-
parancsnok)  tiszt  arra  kért,  hogy reggelre  állíttassunk  
be két tiszta fedett kocsit az első vágányra.  Kérdésemre,  
hogy miért, azt válaszolta, hogy ez hadititok. A kocsikat 
hajnaltájt beállítottuk  a  kijelölt  helyre.  A zsidókat  he-
lyezték  el bennük,  akiket már  pár napja begyűjtöttek  a  
két  zsinagógába.  Hogy hányan  lehettek,  akiket  Király-
házáról  elhurcoltak,  máig  sem  tudtam  meg.  Hiába  ír-
tam  a Yad vashemnek,  az Új Kelet és a Hét Tükre újság 
szerkesztőségének,  nem válaszoltak  a levelemre.  Hiába  
mentem  a Zsidó Múzeumba,  a Központi Statisztikai  Hi-
vatalba, hiába írtam levelet Izrael magyarországi  nagy-
követének, válaszra  sem méltatott.  Találtam  egy héber 
nyelvű  könyvecskét  az  Országos  Széchényi  Könyv-
tárban,  melyet  1976-ban  adtak  ki  és  amely  a  nagysző-
lősi  megye  elpusztított  zsidóiról  szól  de  egy,  a  könyv-
tárban  dolgozó — héberül  tudó  — úr  azt  mondta,  hogy  
Királyháza  nincs  benne.  Nagyszőlősről  három  vonattal  



9840  zsidót  szállítottak  Kassán  keresztül  május  20—  
27-e  között.  

A  nyár  folyamán  megkezdődött  a  magyar  városok  
bombázása.  Szatmárnémeti  bombázásait  a  várhegyről  
néztük.  Szörnyű látvány volt  még onnan  is.  Először  le-
dobták  a  „Sztálin  gyertyákat",  majd  kezdődött  a  bom-
bázás.  A magyar  légelhárítás  — sehol. 

Az állomás  dolgozóinak jelentkeznie  kellett,  hogy ki-
ürítés  esetén  ki  akar  elmenni.  Dr. Virág Jenővel  meg-
beszéltem,  hogy  én  is  megyek.  Esküvel  fogadta,  hogy  
mi  nem  fogunk kimenni  Németországba.  

Október  vége  felé  a  menekülők  részére  összeállítot-
tunk egy húsz kocsiból álló szerelvényt,  amely  személy-
és teherkocsikból állott. Jól felszerelt kocsik voltak  ben-
ne, nehogy a menekülők hiányt szenvedjenek valamiben 
egy jó  darabig.  

A menekültek  túlnyomó része „anyaországi" volt.  Én  
is  menekülni  akartam  és  apám  katonaládájába  becso-
magoltam  egy pár  szükségesnek tartott  holmit.  Anyám  
nem  tiltakozott  ellene,  hogy  menjek,  de  leírhatatlan  
szomorúság  és bánat  látszott  az  arcán.  Kikísért  a  kis-
kapuig  és  láttam  a  könnyeit  csorogni  az  arcán.  Meg-
inogtam  elhatározásomban.  Ezt  megmondtam  az  állo-
másfőnöknek  is.  Egyetértett  velem  és  elbúcsúztunk.  A  
többi jó  kollégától  is.  

A vonat  elején  egy 424-es  (az  akkor  legjobbnak  tar-
tott)  mozdony  volt,  a  végén  egy  351-es, jól  felszerelve  
szénnel és olajjal. Ketten álltunk  a kigördülő vonat  mel-
lett,  G.  Sanyi  és  én.  Könnyes  szemmel  integetve  a  ne-
künk  visszaintegetőknek.  így  hagyott  ott  bennünket  
Magyarország... 

Ami a vonat elmenetele után történt,  az már  szégyen-
letes  dolog volt  a hírére  oly kényes honvédségtől. A rob-
bantó egység katonái ugyanis mindenféle „szajrét" kezd-
tek árulni jó drága pengőért. A vasutasoknak  pedig volt 



elég pénzük, mert  „menekülési pénzt"  fizettek  annak  is,  
aki  maradt.  Én  833  pengőt  kaptam.  

Árultak cukrot, szappant, zsírt szabadpiaci áron. Dél-
után  megkezdődött  az állomás aprólékos felrobbantása. 

Szép,  napsugaras  idő volt  1944.  október  23-án,  hét-
főn.  Néztem  a  várból  a  felejthetetlen tájat  az  őszi  ra-
gyogásban.  A verécei  Tisza-híd  felől láng  és füstfelhő 
szállt  az égnek és pár pillanat múlva nagy dörrenés hal-
latszott,  ekkor  robbantották  fel  a vasúti  hidat.  

Éjszaka  még  két  nagy  robbanás  hallatszott;  a  deto-
náció megrázta  Királyháza  házait  is. Akkor  robbantot-
ták  fel  a  tekeházi  közúti  fahidat  és  a  vasúti  hidat.  E  
két  híd felrobbantásának már  semmi értelme nem  volt,  
mivel a verécei vasúti híd felrobbantásával ez a pár köz-
ség,  amely  a  Tisza  bal  partján feküdt  (Királyháza,  Te-
keháza,  Gödényháza,  Szászfalu,  Feketeardó)  már  
amúgy  is  el  lett  vágva  a  világtól.  

Október  24-én  senki  földje  lettünk.  25-én  Csarnatő  
felől két  felderítő civil ruhában  (partizán?) jött  be  a fa-
luba.  A Rózsáson  Sisola  tanító  (egyébként  ukrán  naci-
onalista) egy asztalt hozott ki a közeli lakásukból,  mely-
re  egyikük  felállt  és  beszédet  tartott  az  összeverődött  
néphez, melynek lényege az volt, hogy a szovjet nép fel-
szabadítja  a  leigázott  népeket,  de  nem  foglal  el  földet,  
mert  neki  elég  van.  Annyira  be  volt  rúgva,  hogy  alig  
bírt megállni  az asztal tetején. Sisola behívta őket  ebéd-
re. 

A falu vasutasai már másnap kimentek az  állomásra,  
főleg a magyar  nemzetiségűek,  eltakarítani  a  romokat.  

Néhány  napi  munka  után  kidobolták,  hogy  minden  
18—50 év közötti magyar férfi — agyonlövés terhe  mel-
lett  — tartozik  jelentkezni  a  volt  megyeházán,  Nagy-
szőlősön. 

Igen  ám,  de  a  hidak  fel  voltak  robbantva,  tehát  a  
hídroncsokon  csúszva,  kúszva  keltünk  át  a  Tiszán.  



Nagyszőlősön  olyan  hírek  hallatszottak  (gondolom  ki-
szivárogtatott  hírek),  hogy  munkára  visznek  bennün-
ket,  állítólag repülőteret  építeni.  Ezt  tudomásul  is  vet-
tük volna. Az azonban már szeget ütött  a fejünkbe, hogy 
aki úgy nyilatkozott,  hogy a felesége ruszin, vagy ő ma-
ga görög katolikus, annak nem kell két nap múlva újból 
jelentkeznie  három  napra  való  hideg  élelemmel.  Ne-
künk,  többieknek jelentkeznünk  kellett.  Ismét  kúszás  
a  hídroncsokon  haza  és két  nap múlva  vissza.  A Tiszát  
sem  azelőtt,  sem  azóta  nem  láttam  olyan  tisztának...  

Nagyszőlősön  a  volt  megyeházán  az  ajtóban  szovjet  
fegyveres katona  állt,  és minket  magyarokat  külön  te-
rembe  (volt  irodába)  terelt.  Voltunk  ott  vagy  ötvenen.  
Délután bejött hozzánk  egy szovjet főhadnagy, aki  meg-
kérdezte, ki tud közülünk oroszul. Velem aztán  minden-
féléről beszélgetett  és gyakran mondogatta  „Ugyivityel-
no,  ugyivityelno"  (Csodálatos,  csodálatos).  Főleg  azon  
csodálkozott, hogy járatos vagyok az orosz irodalomban.  

Két napig gyűjtötték  még  a foglyokat. Aztán  indulás  
előtt megpróbálták összeállítani  a menetoszlopot, de se-
hogyan  sem sikerült  megállapítaniuk  a létszámot.  Fel-
állítottak  bennünket  kettesével,  hármasával,  ötösével  
(po pjáty — ezt szerették legjobban), de mindig más  lét-
szám jött  ki  nekik.  

Nagyszőlősről  délelőtt indultunk  Tiszaújlak felé, ter-
mészetesen  gyalog-menetben.  Délután  megérkeztünk.  
Egy iskolába  zártak  be  minket.  

Másnap  reggel  az  iskola  előtt  sorakoztunk.  Gyalog-
menetben  folytattuk  utunkat  Beregszászba.  Új fogoly-
kísérőket kaptunk.  Az új kísérők  között már  géppuskás  
is  volt.  Beregszászba,  a  volt  törvényszék  épületébe  no-
vember  26-án  érkeztünk.  Itt  majdnem  négy napot  töl-
töttünk.  Beregszász  volt  az  egyik  kis  gyűjtőláger.  Itt  
többezer magyar férfit fogtak be. Bebizonyosodott,  amit  
már  korábban  is  mondogattunk,  hogy  nem  munkára  



visznek  bennünket,  hanem  deportáltakként  kezelnek.  
Beregszászban már elvesztettük nevünket. Minden sze-
mélyes iratot  le kellett adnunk, bevezettek  egy nyilván-
tartásba.  Ettél  kezdve már  csak  „darab"  lettünk.  

Mi,  akiket  november  26-án  zártak  be  az  épületbe,  
láttuk,  hogy  a  beregszászi  munkások  kis kabátban  ön-
ként jönnek be a kapun. Hiába integettünk  nekik,  hogy 
ne  jöjjenek  be,  csak  bejöttek  — „dokumentet"  ígértek  
nekik,  hogy  nyugodtan  dolgozhassanak.  Ók is  hittek  a  
szónak. Nevünk  elvesztése után  következett  a  szőrtele-
nítés,  majd  a  fertőtlenítés.  A „bányába"  (fördóhe)  való  
bevonulás  előtt  minden  holminkat  ki  kellett  szedni  a  
zsebünkből  és  félrerakni.  A ruhákat,  a fehérneműt  el-
vitték  a  fertőtlenítőbe,  minket  a  gőzbe  irányítottak.  A  
fürdés korábban  fejeződött be, mint  a fertőtlenítés.  Ott  
álltunk  pucéron  a hideg folyosón dideregve, várva  a ru-
hákra. 

November 29-én keserves  sorakozó után  (po pjaty — 
ötösével) ezres összeállításban  elindultunk. A beregszá-
szi magyar  asszonyok, eltűrve  a durva  őrök verését,  ad-
ták  át  a menetben  lévő férjük, fiuk részére  a meleg hol-
mit,  meg  egy kis  élelmet.  

Munkácsra  sötét este érkeztünk. A városban  nyugod-
tan  le  lehetett  volna  lépni,  mivel  a  keskeny  utcákon  
két-három  lépésre  voltak  a  nyitott  kapuk.  Nem  tettük  
meg.  Még mindig hittünk  a három  napos munka  ígére-
tében. 

Az éjszakát  a  téglagyár  területén  töltöttük,  ott  ahol  
néhány hónappal  ezelőtt  20 000 zsidót gyűjtöttek össze. 
Ezt  a  téglagyárat  Kallus-Sajnovics  téglagyárnak  hív-
ták.  Hogy  mi hány  ezren  lehettünk  ott  akkor,  nem  tu-
dom. 

Mi,  királyháziak  a téglagyár  emeletes  égetójében fe-
küdtünk  le  szorosan  egymás  mellé.  



December  l - jén  bevonultunk  a  szolyvai  gyújtóláger-
be.  Mielőtt  bevonultunk  volna,  Szolyva  egyik  utcáján  
egy bámészkodó ruszin  férfit két  szovjet katona  megra-
gadott  és  a  mi  ezres  csoportunkba  bevágott,  hiába  til-
takozott  a  fogságba  ejtés  ellen.  Később  kiderült,  hogy  
az illető a szolyvai párttitkár. Jöttek  a szolyvai  pártkül-
döttségek,  hogy  kiszabadítsák  a  befogott,  létszám-ki-
egészítő embert.  (Úgy látszott,  Munkácson  csak  meglé-
pett valaki.) Két nap is eltelt, amíg a „fogoly" párttitkárt 
kiengedték  a láger kapuján. Addig gőgösen ott járt-kelt 
közöttünk,  senkivel  szóba nem  elegyedett.  

A szolyvai láger  egy domb tetején volt, korábban  lak-
tanyaként  szolgált. Minket, királyháziakat  az  „A" szek-
torban  helyeztek  el.  Ennek  parancsnoka  egy  félszemű  
főhadnagy volt.  

Szolyván négy napot töltöttünk. Királyházáról  ruszin  
deputáció  érkezett,  hogy  kieszközölje  dr.  Biró  Ferenc  
orvos elbocsátását  a lágerből,  mert  az  egész  környéken  
— legalább  10—12 községben — nem maradt  orvos. Mi-
előtt  dr.  Birót kiengedték  volna,  szétosztotta  közöttünk  
gyógyszereit. 

December  5-én  Alsóvereckén  egy  iskolában  zártak  
össze bennünket.  Az  éjjel  egy  fiatal  tanító  felmetszette  
a hasát  és irtózatos  kínok  között  meghalt.  Szegény,  ko-
rán  feladta  a  reményt.  Vagy talán  neki  volt  igaza?  

Szolyvától Alsóvereckéig, majd onnan nem az ország-
úton  (a szerpentineken), hanem  átvágva,  erőltetett  me-
netben jutottunk  az  országhatárra.  

December  6-án  léptük  át  a  volt  határt  és  kezdtünk  
leereszkedni  a túlsó  oldalon.  

A december 6/7-re virradó éjszakát  a szabad  ég alatt 
töltöttük.  A bátyámmal  úgy  oldottuk  meg  az  „alvást",  
és nemcsak  itt,  hanem  másutt  is,  hogy magunk  alá  te-
rítettük  a bátyám  birkabéléses  mozdonyvezetői  bundá-
ját  és  az  én  köpenyemmel  takaróztunk  be.  



December  7-én  egy Dobrina  nevú  települést  érintet-
tünk.  Ismét  a szabad  ég alatt háltunk. 8-án  megérkez-
tünk  Turkába.  Ott  az utcán  megint  fogtak egy bámész-
kodó  civilt,  aki  hiába  ordítozott,  hogy  ő  lengyel.  A  
fogolykísérőknek  szükségük  volt  egy  emberre,  mert  az  
előző napon  az egyik magyar  fogoly nekilendült  egy me-
redek  hegyoldalnak,  hogy  elmeneküljön,  de  lelőtték.  
Csak  úgy  kalimpált  lefelé. Nem  is  törődtek  vele...  Pár  
napos  turkai  tartózkodás  után  Szamborba  mentünk.  
Ott  már  közlekedett  a vonat.  A kaszárnyaudvaron  híre  
kelt  annak,  hogy két  fiatal  tiszt  meg egy írnok  toboroz-
nak  a  csehszlovák  hadseregbe.  Én  is jelentkeztem,  de  
a  nevem miatt  — gondolom — nem vettek  be. Józsi  bá-
tyám  odavágódva  a  cseh  tiszt  elé,  tiszta  cseh  nyelven,  
csehesen  tisztelegve,  mondja: „Desatník  Jozef  Ozsváth  
se hlásí  do sboru" (Ozsváth József tizedes jelentkezik  a  
csapatba).  Felragyogott  a  cseh  tiszt  arca  — gondolom,  
a  tizedes  szóra  —,  és  azt  mondta  az  írnoknak:  „Zapís  
ho!" (írd  be!) és  a felvettek közé állította.  A csehszlovák 
hadseregben  —  akkor  — ugyanis  majdnem  mindenki  
tiszt  volt  (főleg zsidó származású),  de nem volt  kiképző  
altisztjük. 

A  bátyám  tehát  bent  van,  én  meg  kint  vagyok.  Ta-
nácstalanul  széttártam  a  karom.  Pár  perc  elteltével  a  
bátyám  ismét  odaáll  a tiszt  elé és kéri: „Zapiste  i  mého 
bratra." (írja be  a testvéremet  is).  „A kde je tvuj bratr?" 
(És  hol  a  testvéred?)  Én  előreléptem  ismét,  megismert,  
de  dühösen  azt  mondta  az  írnoknak:  „Ale,  zapis  ho."  
(No, írd  be.) így lettem  a csehszlovák hadsereg  katoná-
ja, már nem lágerlakó. Pár óra múlva már  vagonírozták  
be  a királyházi  fiúkat,  akik  közül több mint  harmincan  
elpusztultak  a  háborúban.  

Mi,  újdonsült  „csehszlovák  katonák",  megindultunk  
gyalog Csehszlovákia felé. Semmiféle zárt alakulat  nem 
volt,  úgy  néztünk  ki,  mintha  turisták  lettünk  volna.  



Vidrányon  át érkeztünk  Mezőlaborcra  december  29-én.  
Bátyámékat  szép  új ruhába  öltöztették,  mert  mennek  
a frontra. Engem  azért  nem  öltöztettek  be, mert  tarta-
lékos tiszti iskolába küldtek volna Havaj községbe. Előt-
te  alapos  orvosi vizsgálatnak  vetettek  alá.  Dr.  Focsany  
orvos megállapította  a magas lázamból  és  ürülékemből,  
hogy hastífuszom van. Rögtön elkülönítettek. Január  3 -
án  beszállítottak  Homonnára,  az  akkor  már  működő  
szovjet  katonai  kórházba,  ahol  tényleg  úgy  bántak  ve-
lem,  mint  egy  szövetségessel.  Február  3-án  adtak  egy  
igazolást arról, hogy a 19887-es tábori posta számú kór-
házban  hastífusszal  kezeltek,  gyógyultan  távoztam  és  
két hét  szabadságot javasolnak  az alakulatomnál.  Igen  
ám,  de  nekem  nem  volt  alakulatom.  Jelentkeztem  az  
akkor már odaérkezett csehszlovák tartalékezred  orvosi  
rendelőjében,  ahol  február  5-től  13-ig  gyógykezeltek.  
Február  13-án  kaptam  a  rendelőben  egy  zöld  tintával  
írt  fecnit,  mintegy  igazolást,  hogy  engem  ott  kezeltek  
és  a  tartalékezredhez  küldenek.  Volt  még  egy  másik  
fecnim  is,  amelyen  az  volt,  hogy  hastífusz  utáni  lába-
dozó vagyok  és  gyalogolni  nem  bírok.  Ezekre  az  igazo-
lásokra  azért  volt  szükségem,  mert  a  front felé,  ahová  
azért igyekeztem, hogy megtaláljam  a bátyámat,  egyet-
len  katonai  autó  sem  akart  felvenni, hiszen  civil  ruhá-
ban  voltam.  

Miután  többszöri  próbálkozásomra  sem  sikerült  fel-
jutnom  a  front  felé  menő  autókra,  elindultam  gyalog  
hazafelé. Alig volt jártányi  erőm.  Az út  nagy részét  Ho-
monnától  Ungvárig  gyalog  tettem  meg.  Volt  olyan fu-
varos,  aki  csak  egy utcahossznyit  vitt  a  szekerén.  Volt  
olyan,  aki  faluhossznyit.  így  jutottam  Nagyzalacska  
(Záluzice)  községig,  ahol  rámesteledett.  Másnap  Szob-
ráncon  át eljutottam Ungvárig. (Határ  sehol).  Már  köz-
lekedett  egy motorvonat  Csapig. Csaptól Bátyúig  ismét  
gyalog a vasúti  sínek mellett. Bátyútól Beregszászig vo-



nattai.  Megkerestem  Tuseréket,  a  bátyám  apósát,  aki  
ott  volt  vasutas.  Egy  hétig  ott  voltam  náluk,  közben  
anyámat  értesítették,  hogy  megvagyok.  

Március  végén  hazamentem  anyámhoz.  Nem  is  tu-
dom,  hogy miból  éltünk,  mert  anyámnak  9 rubel  nyug-
díjat  állapítottak  meg,  de  az  általános  fizetőeszköz  a  
pengő volt.  Abból  talán  még  volt  anyámnak,  hiszen  a  
menekülési  pénzt  neki adtam,  mielőtt  a lágerbe  hurcol-
tak. 

Még  mindig  gyenge  voltam,  fizikai  munkára  képte-
len,  a vasútra  nem mehettem vissza, mert  én voltam  az  
egyetlen,  akit  nem  igazoltak  le.  

Eltelt  pár  nap  (hét?),  amikor  felkeresett  az  azóta  el-
hunyt  dr.  Béres  János,  aki  akkor  az  ungvári  ún.  „Mi-
nisztérium"-ban  (DZZU  — Derzsavni  Zaliznici  Zakar-
patszkoji  Ukrajini  —  Kárpát-Ukrajna  Allamvasutai)  
vezető  beosztásban  volt.  Megkérdezte,  hogy  elvállal-
nám-e  Feketeardón  az  állomásfőnöki posztot.  Elvállal-
nám  — mondtam  —, de  én  még  ma  sem  vagyok  leiga-
zolva. Elment  a községházára  és egy jó óra múlva  hozta  
az  igazolásomat.  Kimentünk  Feketeardó  állomására,  
ahol  Béres János  bemutatott  mint  az  állomás  főnökét.  

Lakást  dr.  Sárkány  Lajos  királyházi  tiszteletes  hú-
gánál,  kosztot  pedig Seres  néninél  kaptam.  

1945.  augusztus  25-én  az  állomásvezetést  át  kellett  
adnom  a  Magyarországról  visszatelepült  „ukrán"  nem-
zetiségű Alekszandr  Erdelyij nevű  vasutasnak.  

Néhány  napot  csellengtem  a  királyházi  állomáson,  
majd kirendeltek  Máramarosszigetre vonali  diszpécser-
nek (menetirányítónak).  Elláttak  állandó  határátlépési  
okmánnyal.  Máramarossziget  Romániához tartozott,  de 
az  ott  lévő  diszpécseri  hivatal,  Mandrica  fődiszpécser-
rel,  szovjet  volt.  

Béres  Jánosról  pár  hete  nem  hallottam,  megkérdez-
tem  a vonal állomásait,  hogy nem látták-e  őt. Egy hang 



a  vonalban  (nem  ismertem  fel,  hogy  ki  volt)  azt  vála-
szolta:  „Pusov  na  zápád."  (Elment  Nyugatra.)  Ekkor  
döntöttem  el végleg,  hogy én  is  elmegyek.  Becsomagol-
tam  egy pár  holmit  és mintha  szolgálatba  mennék,  el-
mentem  Szigetre.  Ott  a  Szatmárnémetibe  tartó  teher-
autón még volt egy hely, de csak a pótlócán.  50 000 leibe 
került az út. Nekem — Mandrica kegyéből — pont  annyi  
pénzem  volt.  

Már  sötét  este  volt,  mikor  beérkeztünk  Szatmárné-
metibe.  Kimentem  a  lerombolt  állomásra,  jegy  nélkül  
felültem az Érmihályfalváig közlekedő' vonatra  és kb.  2  
óra múlva megérkeztem oda. Ott felkerestem a MÁV-os 
kollégákat  és megkértem  őket,  hogy segítsenek  átjutni  
a  határon,  mert  nincsenek  „papírjaim". Segítettek  is  és  
így jutottam haza Magyarországra.  1945. november  27-
én jelentkeztem  be  Debrecenben.  
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Brascsajko  Mihajlo  dr.:  Cseszko-ruszki  vzajemini  

(1923) 
Beszkid  N. A.: Karpatorusszkaja  drevnoszty  (1928)  
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művelődés  (1935)  
Bölöny József: A  Kárpátaljai  Vajdaságról  és  annak  

önkormányzatáról  szóló  törvényjavaslat  bírálata  (1940)  
Bunyitay  Vince:  Kopasznádor  (Századok,  1888)  
Csaplár Áron: A magyar  népiskolai  tanítás  története  

(1881) 
Csatáry  György:  Levéltári  kalászatok  (1993)  
Csánki  Dezsó'  dr.:  Magyarország  történelmi  föld-

rajza  a Hunyadiak  korában  (1903)  
A  dapsai  Dapsy  család  története  (1931)  
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Fényes  Elek:  Magyarország  leírása  ( 1847) 
Fényes  Elek:  Magyarország  geographiai  szótára  

(1851) 
Finánczy  Ernő:  A  magyarországi  közoktatás  törté-

nete  Mária  Terézia  korában  (1903)  
Fitz  József:  A  magyar  nyomdászat,  könyvkiadás  és  

könyvkereskedelem  története  (1959)  
Florovszkij Ant.: Zamitki  I.  Sz.  Orlaja  о  Karpatsz-
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Görög Katholikus  Szemle  (Hetilap  1915—1918)  
Hadzsega  Vaszilij  dr.:  Dodatki  k  isztoriji  rusziniv  

i  ruszkih  cerkvej  (1927)  
Hartl, Antonín  dr.: A  ruszin  nemzeti  politika  alap-

jai  (1923)  
Háger  László:  Szabolcs  (1929)  
Hegyi  József:  Hazánk  történelmi  nevezetességű  he-

lyei  és  meglevő  műemlékei  (1903)  
Horváth János: A  reformáció  jegyében  (1953)  
Horváth  Mihály:  Magyarország  történelme  (1862)  
Isztorija  miszt  i  szil  URSZR  (1969)  
Jankovich  M.: Podk.  Rus  v predhistorií  (1931)  
Kárpáti  Híradó  (Hetilap,  1939)  
Kemény  János  önéletírása  (1986)  
Keresztyén  Balázs:  Rákóczi  virágai  ( 1992) 
Keresztyén  Balázs:  Irodalmi  barangolások  a  Kár-

pátok  alján  (1993)  
Királyháza  (Kéthetenként  megjelenő lap,  1911)  
Kiss  Kálmán:  A  szatmári  református  egyházmegye  

története  (1878)  



Komáromy  András:  Ugocsa  vármegye  levéltárából  
(Századok,  1893)  

Komáromy  András:  Ugocsa  vármegye  keletkezése  
(1896) 

Komáromy András  dr.: A  Hunt  Pázmán  nemzetség  
ugocsai  ágazata  (1890)  

Komáromi János dr.: Nyalábvár  és uradalma  (Szá-
zadok,  1894)  

Kovács Endre: A  krakkói  egyetem  és  a  magyar  mű-
velődés  (1964)  

Kovács  István  dr.:  Magyar  református  templomok  
II.  (1942)  

Kőszegi  Imre:  Szerelmetes  Orsikám  (1984)  
Krúdy  Gyula:  Havasi  kürt.  Ruszin  krajna  kistükre  

(1919) 
Lehoczky Tivadar: Nyalábvár  Királyházán  (Vasár-

napi  Újság,  1862)  
Lehoczky Tivadar:  Bereg  vármegye  monographiája  

(1882) 
Lehoczky  Tivadar:  Adatok  hazánk  archeológiájá-

hoz,  különös  tekintettel  Bereg  megyére  és  környékére  
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Lévai  Jenő:  Zsidósors  Magyarországon  (1948)  
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Mokoviny  Sámuel  megyei  térképei  
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talos  neveinek  jegyzéke  (1908)  
Vályi  András:  Magyar  Országnak  leírása  (1799)  
Váradi-Sternberg  János:  Utak,  találkozások,  em-

berek  (1974)  
Váradi-Sternberg  János:  Az  ugocsai  kurucok  
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Volosin, Avgusztin:  Dvi  politicsnyi  rozmovi  (1923)  
Volosin, Avgusztin:  Szpomini  (1923)  
Vaszilenkov,  I.  Iv.:  Prinadlezsala-li  Podk.  Ruszj  k  
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Vozáry  Gyula,  R.: Kárpátaljai  emlékek  (1933)  
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ténetírása  (Századok,  1890)  



Névmutató 

Balassi  Bálint  (1551—1594)  nagy  lírikus  
Barkóczy  Ferenc  (1710—1765)  esztergomi  érsek  
IV. Béla  (1206—1235  között) Árpád-házi  király  
Bethlen  Gábor  (1580—1629)  Erdély fejedelme 
Bocskai  István  (1556—1606)  Erdély fejedelme 
Crosnensis Ruthenus Paulus  (?—1512),  a krakkói 

egyetem  tanára  
Dózsa  György  (?—1514),  a parasztháború  vezetője  
III. Endre  (1290—1301) az utolsó Árpád-házi  király  
Erasmus  Desiderius  Rotterdamus  (1467—1536)  

humanista  filológus,  író  
Evlija  Cselebi  (1611—1687)  török  történetíró  
I.  Ferenc  József  (1830—1916)  osztrák  császár,  

1867-től  magyar  király  
Frangepán Ferenc  (?—1543) kalocsai  érsek,  diplo-

mata 
Frangepán  Katalin  (?—?) Perényi  Gábor  felesége,  

irodalompártoló 
Ilosvai  Selymes Péter  (XVI.  sz. második  fele) ván-

dorénekes 
V. István  (1239—1272) Árpád-házi  király  
Janus Pannonius  (1434—1472) humanista  költő  
II. Károly  (1893—1953)  román  király  
Komjáthi Benedek  (XVI. sz. első fele) bibliafordító, 

nevelő 
Kopasz  (Jakab)  (7—1316)  nádor  
I. Lajos  (Nagy)  (1326—1382) Anjou-házbeli  király  
II. Lajos  (1506—1526)  magyar  és  cseh  király  
I. László  (Szent)  (1040—1095) Árpád-házi  király  
IV. László  (Kun)  (1262—1290) Árpád-házi  király  
I. Lipót  (1640—1705) magyar király és  német-római  

császár 



Losontzy  István  (1709—1780)  tankönyvíró  
Mária Terézia  (1717—1780)  királynő  
Marina  Gyula  (1901—?)  g.  kat.  kanonok,  emlék-

iratíró 
Masaryk  T.  G.  (1850—1937)  csehszlovák  köztár-

sasági  elnök  
I. Mátyás  (1440—1490)  király,  „az  igazságos"  
Mihály  (1921—  ) román  király  1940—47  között  
Oláh  Miklós  (1493—1568)  esztergomi  érsek,  törté-

netíró 
Nádasdy  Tamás  (1498—1562)  nádor  
IV. Orbán  (1261—1264  között)  pápa  
Perényi  Gábor  (?—1526) főispán 
Perényi János  (?—1587) főispán 
Prchala,  Lev  (?—?) csszl. tábornok,  Kárpátalja  kat.  

parancsnoka 
I. Rákóczi  Ferenc  (1645—1676)  erdélyi fejedelem 
Perényi Zsigmond  (1783—1849),  a Felsőház  elnöke  
II. Rákóczi  Ferenc  (1676—1735)  erdélyi fejedelem 
I. Rákóczi  György  (1593—1648)  erdélyi fejedelem 
II. Rákóczi  György  (1621—1660)  erdélyi fejedelem 
Ruffy Péter, királyházai  (1914—1993) író, újságíró 
II.  Sándor  (1888—1934) Jugoszlávia  királya  
Svoboda,  Ludvík  (1895—1970)  csszl. kat.  parancs-

nok, köztársasági  elnök  
Szapolyai János  (1487—1540)  utolsó nemzeti  kirá-

lyunk 
Thököly  Imre  (1657—1705)  Magyarország,  majd  

Erdély fejedelme 
II. Ulászló  (1490—1516)  magyar  király  
Volosin,  Avgusztin  (1874—1946)  Kárpát-Ukrajna  

miniszterelnöke 
Werbó'czi  István  (1458—1547)  kancellár,  a  Tripar-

titum  szerzője  
Zsigmond  (1368—1437)  magyar  király  
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(Megépül  a vasút  * Iskolák  * Árvizek  * Az  első  
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* Búcsú  szülőfalumtól)  
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»Kárpátalja  egyik  irodalomkutatója  azt  írja  szülőfa-
lumról,  Királyházáról,  hogy  „egyike  a  legjelentősebb  
irodalmi  emlékhelyeknek,  mert  „bölcsőhelye"  volt  ez  
a  vidék  a  XVI.  század  elején  született  tisztán  magyar  
nyelvű  irodalomnak."  

Hogy  idáig  eljussunk,  messziről  kell  kezdenünk«  —  
ezekkel  a  gondolatokkal  indítja kötetét  a  szerző,  Ozsváth  
Lajos,  aki  a  régmúlt  századok  homályában  próbálja  
megkeresni  saját  gyökereit  és  a  hajszálereket.  A  korok  
váltóin  az  emlékfoszlányok  felidézésével  vezeti  el  az  
olvasót  a  legrégibb  időktől  1945-ig.  




